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Kommunfullmäktige 

 
 

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2019 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar, och genom utsedda lekmannarevisorer, i den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av 
sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

I samband med granskning av årsredovisning 2019 har nedan särskilt upp-
märksammats: 

- Målet avseende att kommunens nettokostnader inte ska öka snabbare än 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
inte uppfylls. 

- Vissa verksamheter fortsätter att redovisa stora negativa avvikelser jämfört 
med budget. 

 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Finspångs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2019. 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Upp-
draget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen.  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att drift- och investerings-
redovisning inte är egna avsnitt. Hänvisning lämnas till var kommentarer till 
driftredovisningen finns. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

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

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet med undantag för målet avseende 
att kommunens nettokostnader inte ska öka snabbare än skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens 
utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksam-
heten.  

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömningen av måluppfyllelsen 
för god ekonomisk hushållning för år 2019, men kommenterar att målupp-
fyllelsen sammantaget har förbättrats något i jämförelse med föregående år 
eller ligger kvar på samma resultat beroende på hur man gör bedömningen. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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 Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende att 
vissa uppgifter inte redovisas som noter utan återfinns på annan plats i års-
redovisningen.  
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet 
och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller 
landstingets ekonomiska ställning.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i 
delårsrapport och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som 
revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och 
risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års 
granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala 
redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning 
eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av 
årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes 
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som 
kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från 
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett 
genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av 
räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som 
genererar underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av biträdande kommundirektör, ekonomichef 
samt budget- och finansekonom. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av 
kommunens verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig 
betydelse för kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 
slut. Händelser efter räkenskapsårets slut avser händelser utanför 
kommunen som påverkar förhållandena i kommunen och koncernen.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade 
utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personal-
förhållanden samt sjukfrånvaron.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som 
är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
verksamheten. Avsnittet kan utvecklas avseende koncernen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet 
av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk 
hushållning  i denna rapport. Målen avser endast kommunen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens 
ekonomiska ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar. Balanskravsresultatet uppgår till 9 011 tkr och det 
finns inga underskott från tidigare år att täcka. Resultatutjämningsreserven 
har inte förändrats. 

Upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om privata utförare som inte 
ingår i den kommunala koncernen men som är av väsentlig betydelse för 
bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.  
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Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i avsnittet räkenskaperna, 
inte i eget avsnitt. En driftredovisning lämnas med budget och utfall 
tillsammans med resultaträkningen. Delarna är svåra att stämma av mot 
fullmäktiges beslut och resultaträkningen då interna poster ingår, men detta 
framgår i resultaträkningens noter. Hänvisning lämnas till var kommentarer 
till utfallet finns.   

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i avsnittet 
räkenskaperna, inte i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en 
samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. Det finns en 
mindre, ej väsentlig avvikelse av utfall 2019 jämfört med kassaflödesanalys 
och balansräkning. Redovisningen omfattar projekt som redovisas separat 
och de går att följa utfall och budget för projekten totalt. Större avvikelser 
kommenteras. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att drift- och investerings-
redovisning inte är egna avsnitt utan ingår i avsnittet räkenskaperna. 
Hänvisning lämnas till var kommentarer finns för driftredovisningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 
år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt måldokumentet Strategisk plan 2019–
2021 och budget 2019 innehållandes ett antal finansiella mål och 
verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Tabellen 
nedan indikerar det redovisade utfallet för de sex fastställda målen.  

  



 
 

8 

 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Årets resultat (före 
balanskravsutredning) ska 
årligen uppgå till två procent av 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och 
kommunalekonomisk 
utjämning. 

Årets resultat uppgår till 1,0 
procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. För 2019 
beslutades att sänka målet till 1 
procent, vilket uppfylls. 

Målet är uppfyllt.  
 

 

Kommunens eget kapital ska 
inflationssäkras. 

Årets resultat uppgick till 2,2 
procent av eget kapital. 
Inflationen (KPI) låg på 1,7 
procent. 

Målet är uppfyllt. 
 

Kommunens soliditet enligt 
blandmodellen ska öka eller 
hållas oförändrad. Soliditet 
inklusive pensionsförpliktelse 
ska vara större än noll. 

Soliditeten enligt blandmodellen 
ökade med 0,4 procentenheter. 
Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen är 8 
procent. 

Målet är uppfyllt. 
 

Kommunens nettokostnader 
ska inte öka snabbare än 
skatteintäkter, generella 
stats-bidrag och 
kommunalekono-misk 
utjämning. 

Verksamhetens nettokostnader 
ökade med 3,6 procent. 
Skatteintäkter och statsbidrag 
ökade med 3,3 procent. 

Målet är inte uppfyllt. 

Investeringar bör finansieras 
med egna medel. Endast stora 
och långsiktiga investeringar 
eller investeringar som innebär 
lägre eller lika driftkostnader 
kan lånefinansieras. 

Årets investeringsutgifter 
uppgick till 51,2 mkr. 
Försäljning av 
anläggningstillgångar uppgick 
till 0,2 mkr, vilket ger 
nettoinvesteringar på 51 mkr. 
Ingen nyupplåning har skett 
under året 

Målet är uppfyllt. 
 

 

Kommunens skattesats ska 
vara oförändrad. 

Skattesatsen är oförändrad. Målet är uppfyllt. 
 

  

 

Av redovisningen framgår att fem av sex mål uppfylls. Vi noterar att det 
första målet uppnås i och med beviljad sänkning av målvärdet jämfört med 
budget 2019. För målet som bedöms som ej uppfyllt redovisas åtgärder, 
bland annat anges att det pågår ett arbete med att hitta långsiktiga 
kostnadsminskningar i verksamheten. Skillnaden mellan ökningen av 
nettokostnaderna och ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgick  till ca 4,2 mnkr. 
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 Styrelsen lämnar ingen sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för de 
finansiella målen. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Indikatorer till 
bedömningarna finns i bilaga. Tabellen nedan indikerar det redovisade 
utfallet för de 15 fastställda resultatmålen knutna till fyra övergripande mål. 
Redovisningen görs utifrån tre nivåer; Bra, Varning och Ej godkänt. 

Övergripande 
mål 

Tillväxt och 
utvecklings- 
perspektiv 

Verksamhets- 
perspektiv 

Medarbetar- 
perspektiv 

Ekonomi-
perspektiv 

Andel 

Bra 5 2 0 1 53 % 

Varning 3 1 2 1 47 % 

Ej godkänt 0 0 0 0 0 % 

Totalt 8 3 2 2 100 % 

 

Av redovisningen framgår 53 procent av verksamhetsmålen tilldelats 
bedömningen bra och att 47 procent av tilldelats bedömningen varning. 
Inget av målen bedöms som ej godkänt. För de mål som tilldelats 
bedömningen varning redovisas vidtagna åtgärder i de flesta fall. Styrelsen 
lämnar ingen sammantagen bedömningen, men kommenterar utvecklingen 
från föregående år med att måluppfyllelsen förbättrats något jämfört med 
föregående år eller ligger kvar på samma resultat beroende på hur 
bedömningen görs.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet med undantag för målet avseende 
att kommunens nettokostnader inte ska öka snabbare än skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens 
utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten.  

Vi bedömer att styrelsen inte lämnar någon sammantagen bedömningen, 
men kommenterar utvecklingen från föregående år med att måluppfyllelsen 
förbättrats något jämfört med föregående år eller ligger kvar på samma 
resultat beroende på hur bedömningen görs.  

  



 
 

10 

 Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga 
avvikelser noterats. Vi noterar dock att i noten för kostnader för 
räkenskapsrevision ingår inte kostnaden för de förtroendevalda i kostnaden. 
Den totala kostnaden för revisionen redovisas för 2019.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR men avvikelser finns då ett antal 
upplysningar som enligt LKBR ska redovisas som not finns på annan plats i 
årsredovisningen:  

Detta gäller: 

- Nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Hänvisning lämnas 
till redovisningsprinciperna. 

- Nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar. Hänvisning 
lämnas till redovisningsprinciperna. 

- Upplysning om vilka kommunala koncernföretag som ingår i den 
kommunala koncernen och vilka som inte omfattas och varför dessa 
anses vara utan betydelse. 

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag 
om kommunal bokföring och redovisning. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den 
omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med 
övriga delar av årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är jämte kommunens räkenskaper och 
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s 
R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna 
poster har i allt väsentligt utförts. 
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 Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i 
årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende att  
vissa uppgifter inte redovisas som not utan på andra ställen i årsredovis-
ningen. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen. Det 
finns avvikelse mot lag och god 
sed avseende att drift- och 
investeringsredovisningen inte är 
egna avsnitt utan ingår i avsnittet 
räkenskaperna. Hänvisning 
lämnas till var kommentarer till 
driftredovisningen finns. 

Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2019.  

 

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

Uppfyllt   

Vi bedömer att utfallet är förenligt 
med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet med 
undantag för målet avseende att 
kommunens nettokostnader inte 
ska öka snabbare än skatte-
intäkterna, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk 
utjämning. 

 

Verksamhetsmål Delvis uppfyllt  
Vi bedömer, utifrån årsredo-
visningens återrapportering, att 
verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med fullmäktiges över-
gripande mål för verksamheten.  



Ar rdkenskaperna i

allt vasentligt
rAttvisande?

2020-04-21

Susanne Lindberg/
Uppdragsledare

Uppfyllt

Vi bedomer att rakenskaperna i

allt vdsentligt ar rdttvisande med
undantag av att
redovisningsprinciperna och
vissa andra uppgifter inte
redovisas som noter utan finns i

andra avsnitt i ersredovisningen

Annika Hansson/
Projektledare

Denna rapport har upprettats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) p6 uppdrag av revisorerna i Finspangs kommun enligt de villkor och under de forutsettnangar
som framgdr av projektplan fran den 2019-12-17 PwC ansvarar inte utan sarskilt alagande,
gentemot annan som tar del av och fdditar sig pa hela eller delar av denna rapport.

I
pwc

o
o
o

13























 

Revisionsrapport 

 

  

Granskning av 

lönehanterings-

rutinen 

Finspångs kommun 

Oktober 2019 

 

Fredrik Birkeland 

Josefin Gustavsson 

 



 
 

1 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 2 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte, revisionsfråga och kontrollmål 3 

Revisionskriterier 3 

Metod och avgränsning 3 

Iakttagelser 4 

Lönehanteringen i Finspångs kommun 4 

Behörigheter i lönesystemet och behörighetsadministration 4 

Upplägg och ändring av fasta data 5 

Avvikelserapportering/frånvarorapportering 6 

Reseersättning, utlägg och traktamenten 7 

Lönetillägg i kommunen 7 

Kontroller inför, i samband med och efter lönekörning 8 

Löneutbetalning 9 

Överföring till huvudbok 9 

Arbetsgivardeklaration och löneskulder 9 

Löneöversynsprocessen 9 

Intern kontroll 10 

Registeranalys 10 

Bedömning och rekommendationer 14 

Revisionell bedömning 14 

Bedömning utifrån kontrollmål 14 

Rekommendationer 16 

Bilaga 1 – Granskad dokumentation 17 

 



 
 

2 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens internkontroll kopplat till 

lönehanteringsrutinen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om 

kommunens system och rutiner för lönehantering är ändamålsenlig. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 

kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering  

med en inte helt tillräcklig intern kontroll.  

Vi ser att det inom HR-avdelningen finns rutinbeskrivningar för löneprocessen, tidplan 

med driftkalendarium och checklistor i samband med lönekörningen. Vi ser också att 

HR-avdelningen genom sin organisation hanterar risken för sårbarhet och 

personberoende. Vi ser dock att det finns vissa risker kopplat till behörigheter 

(genomgång av behörigheter), att löneutbetalning inte behöver godkännas två i 

förening samt att underlag från exempelvis reseersättningar/utlägg inte inkommer till 

HR-avdelningen för arkivering. Genom att hantera dessa risker kan den interna 

kontrollen i löneprocessen stärkas ytterligare. Vi har inte noterat några väsentliga 

avvikelser i vår genomförda registeranalys och verifiering av materialet gällande höga 

bruttolöner, dubbla löner, kompensations-/övertid och sparad semester. Däremot har 

vissa brister noterats gällande lönetillägg. Det finns inte någon enhetlig mall för beslut 

om lönetillägg. En sådan mall skulle underlätta hanteringen samt säkerställa att det 

alltid finns en adekvat motivering till lönetillägget samt tydliggöra att lönetillägg i 

huvudsak är av tidsbegränsad karaktär. Slutligen noterar vi att HR-avdelningen inte 

har någon egen internkontrollplan och inte heller något systematiskt arbete kring risk- 

och väsentlighetsanalyser för att identifiera och hantera risker inom löneprocessen. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

• Upprätta dokumenterade rutiner för hanteringen av behörigheter i 
lönesystemet samt behörighetsadministrationen. 

• Upprätta en mall eller blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att 
dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.  

• Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos banken. 

• Inför kontroll av att underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång 
bör inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post 
enskilt. 

• Utred möjligheterna om det går att följa upp användningen av 
kostnadskontrollsrapporten då chefernas kontroller i samband med 
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen. 

• Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och 
utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva. 
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Inledning 
Bakgrund 

Kommunens lönekostnader uppgår årligen till betydande belopp samtidigt som 

lönerutinen månatligen rent volymmässigt också inrymmer en omfattande mängd 

transaktioner. Detta ställer krav på en både effektiv och säker hantering samt att det 

finns fungerande intern kontroll inom området.  

Exempelvis kan det inom den centrala lönehanteringen finnas risk för att hantering av 

olika aktiviteter i löneprocessen inte alltid fungerar som avsett. I den mån 

lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och 

arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredställande. Detta 

eftersom det kan uppstå svårigheter att upprätthålla fullständig kompetens och 

kontinuitet i kontrollerna.  

Revisorerna har i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat vikten av att det finns en 

säker och fungerande intern kontroll i lönehanteringen.   

Syfte, revisionsfråga och kontrollmål 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen har en 

tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering med tillräcklig intern kontroll. För att 

besvara revisionsfrågan har följande tre kontrollfrågor/kontrollområden formulerats:  

• Vilka rutiner och riktlinjer finns och är dessa ändamålsenliga? 

• Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för lönehanteringen i kommunen? 

• Finns det framtagna nyckelkontroller i löneprocessen? 

Bedömningen av kontrollfrågorna görs på skalan; ej uppfyllt, delvis uppfyllt och 

uppfyllt. 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgörs av tillämpliga lagar så som lag om kommunal bokföring 

och redovisning, arbetstidslagen, semesterlagen, kollektivavtal och kommunallagen 

(ffa 6 kap 6§ avseende internkontroll. Interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar 

samt styrande dokument utgör också underlag till bedömning av kontrollfrågorna. 

Metod och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom registeranalys av löneutbetalningar för maj 

månad år 2019. Resultatet av sökningar utifrån registeranalysen har, stickprovsvis, 

kontrollerats med HR-avdelningen och verifierats mot underlag. Vidare har en   

kartläggning av rutinen för löneutbetalningar och relevanta nyckelkontroller i 

löneprocessen gjorts. Granskad dokumentation återfinns i bilaga 1. Intervju har 

genomförts med HR-chef, HR-handläggare (systemförvaltare) och lönespecialist 

(löneadministratör/systemförvaltare) vid kommunens HR-avdelning. De intervjuade 

har sakgranskat innehållet i rapporten. Granskningen har inte omfattat pensioner. 
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Iakttagelser 
Inom ramen för granskningen har vi kartlagt och gått igenom lönehanteringsprocessen 

med tillhörande rutiner från att anställningsavtal upprättas till att löneutbetalning sker. I 

detta kapitel ges en övergripande beskrivning av processen samt våra iakttagelser 

följt av resultatet från registeranalysen.  

Lönehanteringen i Finspångs kommun 

På HR-avdelningen i Finspångs kommun arbetar i dagsläget sex personer med 

löneadministrationen, det finns även en HR-handläggare som är systemförvaltare av 

lönesystemet. Ingen arbetar dock heltid med enbart löneadministration. En av de sju 

personerna har även en roll som systemförvaltare och delar på ansvaret kring 

systemförvaltningen av lönesystemet med HR-handläggare i syfte att minska 

sårbarheten. Kommunen använder sig av lönesystemet Visma Personec P. 

Löneadministratörerna har delat upp ansvaret för de olika sektorerna (exempelvis 

vård- och omsorg, social omsorg eller samhällsbyggnad) mellan sig. 

Löneorganisationen är uppbyggd så att det alltid finns två löneadministratörer 

kopplade till varje sektor som skiftar sektor emellanåt, även detta i syfte att minska 

sårbarheten, vid exempelvis frånvaro och semestrar. I intervju beskrivs 

lönehanteringen vara relativt decentraliserad i Finspångs kommun, där ett stort ansvar 

ligger på förvaltningarnas och verksamheternas chefer och administratörer.  

Sedan maj år 2018 hanterar Finspångs kommun även lönerna i Valdemarsviks 

kommun genom ett samverkansavtal. HR-avdelningen i Finspångs kommun 

administrerar även lönerna åt kommunens tre kommunala bolag. HR-avdelningen 

hanterar ca 2 900 lönespecifikationer per månad för Finspångs kommun (inklusive 

förtroendevalda, uppdragstagare, familjehem och liknande). För Valdemarsvik 

kommun tillkommer ca 1 000 lönespecifikationer och för de tre kommunala bolagen 

tillkommer ca 100 lönespecifikationer. Totalt hanterar HR-avdelningen i Finspångs 

kommun således ca 4000 lönespecifikationer per månad. 

Behörigheter i lönesystemet och behörighetsadministration 

I lönesystemet finns sex olika behörighetsnivåer: 

• Systemförvaltare 

• Löneadministratör 

• Arbetsledare/chef 

• Administratör 

• Medarbetare 

• Tittarbehörighet 
 

Systemförvaltarbehörigheten är den högsta behörigheten och ger full behörighet i 

systemet, med möjlighet att göra ändring av fasta data. Det är endast kommunens två 

systemförvaltare som har denna behörighet. Löneadministratörbehörigheten ger full 

behörighet i lönesystemet men saknar däremot åtkomst till behörighetssystemet. 

Denna behörighet har löneadministratörer och systemförvaltarna. 
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Behörigheten Arbetsledare/Chefer ger full behörighet i lönesystemet avseende sitt 

område. Det finns även sektorschefer som har behörighet till hela sin sektor. 

Behörigheten Administratör ger samma behörighet som arbetsledare/chefer, med 

skillnaden att de inte kan attestera utan endast granska och tillstyrka poster i 

systemet.  

Medarbetarbehörigheten har samtliga anställda. Alla anställda kan lägga in uppgifter i 

lönesystemet (exempelvis registrera frånvaro) samt ta bort sådana poster som 

administratörer ej tillstyrkt. Tittarbehörigheten innebär att ändringar eller uppläggning 

av uppgifter ej kan göras. Exempelvis ekonomer/controllers har ibland tittarbehörighet 

för att kunna använda uppgifter till kontering i bokföringen och uppföljning av 

lönekostnader. 

Det är systemförvaltarna som tilldelar behörigheter. I samband med att arbetsledare, 

administratörer eller chefer får behörighet tillhandahåller systemförvaltarna en 

obligatorisk utbildning som är anpassad efter arbetsledarens/chefens/administratörens 

uppgifter och erfarenhet av systemet. Det finns ingen blankett som fylls i vid upplägg 

av behörighet i lönesystemet. Det finns däremot en blankett för upplägg eller avslut av 

AD-konto som fylls i av sektorschef och som ger löneadministrationen information om 

att det kommer en ny medarbetare eller att någon avslutat sin anställning. I intervju 

uppges att det förekommer att medarbetare eller chefer själva uppger att de avslutar 

sin anställning och att informationen om att behörigheter ska tilldelas, ändras eller 

avslutas kan nå HR-avdelningen på olika sätt. Det finns således inget strukturerat 

tillvägagångssätt eller enhetlig rutin för behörighetstilldelningen. 

I dagsläget genomförs ingen systematisk eller dokumenterad kontroll eller genomgång 

av behörigheterna i lönesystemet. I intervju framkommer att genomgång istället sker 

löpande avseende priviligierade behörighetsnivåer (dvs från administratörsbehörighet 

och uppåt) men utan att det dokumenteras. Någon granskning eller verifiering av att 

behörighetsgenomgångar genomförs har därför inte kunnat genomföras inom ramen 

för denna granskning. I intervju uppges att det saknas en del dokumentation kring 

rutinerna för behörighetsadministrationen och att det är ett utvecklingsområde. 

Upplägg och ändring av fasta data 

I de flesta fall är det administratörerna ute i verksamheten eller rekryterande chef som 

upprättar anställningsavtal. I vissa fall då det saknas administratör eller om det rör sig 

om s.k. sällanrekryteringar kan löneadministratörerna på HR-avdelningen vara 

behjälplig med det. Systemet är inte kopplat till folkbokföringsregistret utan alla 

uppgifter läggs in manuellt. När anställningen är upplagd kan anställningsavtal skrivas 

ut och chefen kan bevilja anställningen i systemet. Semesterdagar styrs av respektive 

avtalsområde och ålder, vilket minskar risken för att felaktigt antal semesterdagar 

läggs in i systemet. Det finns ingen spärr på hög lön när anställningen läggs upp, men 

lönesystemet varnar vid lönekörning om en, vad kommunen definierar som hög 

bruttolön, håller på att betalas ut. 

Anställningsavtalet ska arkiveras i personakten hos HR-avdelningen. Det finns en 

dokumenthanteringsplan men den avser främst hanteringen av personalhandlingar för 

HR-avdelningen. I dagsläget saknas riktlinjer för hantering av personalhandlingar, 
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exempelvis hur verksamheterna ska hantera anställningsavtalen. Information om hur 

anställningsavtalet ska hanteras av administratör och chef förmedlas muntligt vid den 

obligatoriska utbildningen vid uppläggning av behörighet för nya arbetsledare/chefer. I 

intervju uppges att det inte görs någon kontroll av att all dokumentation, exempelvis 

anställningsavtal, inkommer för arkiveringen i respektive anställds personakt. Det 

innebär att det finns en risk att samtliga anställda inte har en personakt eller att 

personakten inte innehåller kompletta handlingar. 

Vidare uppges i intervju att logglistor över aktiviteter (ändringar) i lönesystem finns 
tillgängligt. Systemförvaltare kan inte ändra eller justera i logglistorna.  

Verifiering 

Kontroll av spärr 
Vi har tillsammans med systemförvaltare kontrollerat att användare med priviligierade 
rättigheter (systemförvaltare) inte kan ändra fasta data på sig själv. Kontrollen gjordes 
utan anmärkning. 
 
Kontroll av upplägg av nyanställning 

Vi har tillsammans med systemförvaltare kontrollerat att det inte går att registrera ett 
felaktigt personnummer. Kontrollen genomfördes utan anmärkning. 
 
Kontroll av logglistor 
Vi har verifierat att logglistor går att ta fram, att ändringar i lönesystemet loggas och 
att systemförvaltare inte kan radera händelse i loggen. 
 

Avvikelserapportering/frånvarorapportering 

Varje medarbetare registrerar själv frånvaro i systemet så som sjukdom, VAB, 

semester osv. Arbetsledare/chefer/administratörer samt HR-avdelningen har också 

möjlighet att registrera frånvaro åt medarbetare så som till exempel föräldraledighet 

eller sjukdom under längre tid. Frånvaro vid facklig tid ska registreras via fysisk 

blankett som HR-avdelningen godkänner och konterar på särskilt sätt, i övrigt är all 

annan frånvaro möjlig för medarbetaren att registrera direkt i lönesystemet. 

Chefer med personalansvar eller arbetsledare attesterar enbart avvikelser, som till 

exempel sjukfrånvaro eller semester. Månadslön behöver ej attesteras, däremot 

timlön som betalas ut efter att timanställd tidrapporterat. Timanställda som är 

kopplade till bemanningscentralen registrerar sin tid i schema- och 

tidrapporteringssystemet TimeCare. Övriga timanställda skriver timrapport på papper 

som administratörer eller HR sedan registrerar i systemet. Det finns också 

timanställda som registrerar sin tid direkt i lönesystemet. Eftersom 

cheferna/arbetsledarna endast attesterar avvikelser krävs det en god kontroll över att 

frånvaron är korrekt registrerad i systemet samt att all frånvaro är inlagd. Det finns 

inga uttalade riktlinjer eller rutiner för hur cheferna ska säkerställa en god kontroll över 

frånvarorapporteringen då verksamheterna och storleken på personalgrupperna i 

kommunen skiljer sig så pass mycket åt. HR-avdelningen informerar varje 

chef/arbetsledare att de behöver ha koll på detta, exempelvis genom ett eget 

sidoordnat system. En del anställda i kommunen, främst i stabsfunktioner som inte har 

fasta scheman, omfattas av ett flextidsystem. Dessa anställda får upp varningar då 

registrering saknas på en viss dag och chefer kan även se rapport över saknade 
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registreringar. 

Chefer har möjlighet att massgodkänna poster i lönesystemet, vilket innebär en risk 

att samtliga poster (avvikelser) inte bedöms var och en för sig själv.  

På första sidan i lönesystemet finns en informationsruta där HR-avdelningen brukar 

informera om vilken dag systemet stänger så att cheferna kan säkerställa att alla 

öppna poster kan bedömas och attesteras innan dess. Löneadministratörerna har, 

enligt uppgift, som rutin att titta igenom sina respektive sektorer innan lönekörning och 

vid behov påminna cheferna om det finns många öppna poster som inte attesterats. I 

samband med lönekörning har cheferna inte möjlighet att ändra data eller attestera. 

Vid behov av ändring kan cheferna kontakta HR-avdelningen, exempelvis så kan även 

löneadministratörer attestera poster på uppdrag av chef. 

Reseersättning, utlägg och traktamenten 

Medarbetare registrerar själv reseersättning, utlägg och traktamente för inrikes 

tjänsteresor i lönesystemet. Utrikestraktamente registreras av HR-avdelningen. 

Traktamenten för inrikes resor räknas automtiskt ut av systemet utifrån de uppgifter 

som medarbetaren skriver in vad gäller tider, avreseort och destination etc. 

Respektive chef beslutsattesterar sedan posterna. Vid utlägg ska en blankett skrivas 

ut och originalunderlag (kvitton) ska bifogas. Underlag/kvitto för utlägg arkiveras hos 

HR-avdelningen. Eftersom chefer ska attestera utlägg bör det finns underlag för att de 

ska godkänna men HR-avdelningen har inget kontrollmoment över om samtliga 

underlag inkommer, vilket innebär att det finns en risk att det inte finns fullständiga 

underlag arkiverade. I ”Manual Personec P – självservice för medarbetare” står att 

medarbetare ska skriva ut blankett vid utlägg samt bifoga kvitto och sedan lämna till 

chef. I ”Manual Personec P- för arbetsledare/administratör” står att originalkvitto ska 

finnas om medarbetare ansöker om ersättning för utlägg och att dessa ska lämnas in 

till HR-avdelningen. Det finns även en dokumenthanteringsplan för HR-avdelningen 

som anger att underlaget ska sparas i närarkivet hos HR-avdelningen. 

Lönetillägg i kommunen 

I kommunen finns en skrivelse som beskriver när lönetillägg ska tillämpas (”Tillägg – 

när ska det tillämpas”). Skrivelsen togs fram 2018 och det framkommer även att det i 

samband med detta skett en översyn över vilka motiveringar som tidigare använts när 

tillägg betalats ut. I skrivelsen framgår förslag på att tillägg ska betalas ut när ett visst 

antal kriterier är uppfyllda. Kriterierna är att medarbetare får ett utökat ansvar och då 

det utökade ansvaret är tidsbegränsat men minst 30 dagar. Det utökade ansvaret ska 

inte innebära mer arbetsuppgifter inom ordinarie uppdrag utan det ska vara utanför 

grunduppdraget och ingen annan ersättning ska betalas ut för det utökade ansvaret. 

Det ska heller inte finnas någon möjlighet att prioritera bort ansvaret. I skrivelsen 

framgår även att arbetsgivardelegationen tagit beslut om tillägg för när en chef går in 

och tar över ansvaret från en överordnad chef. Enligt beslutet ska det utökade 

ansvaret då ersättas med 10 procent av månadslönen, förutsatt att perioden för 

ansvaret är mer än 10 dagar.  

Det finns ingen övergripande riktlinje eller rutin kring hur beslut om lönetillägg ska 

göras eller vem som tar beslutet. Detta står ej specificerat i delegationsordningen. Det 
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finns ingen blankett eller mall för beslut om lönetillägg. HR-avdelningen uppger att de, 

vid varje löneöversyn, kontrollerar lönetilläggen genom att efterfråga vad det är för typ 

av tillägg samt kräver motivering av lönetillägget om det inte finns. I ”Årshjul aktiviteter 

lön 2019-01-18” anges att detta sker i mars och oktober. I intervju framgår dock att 

denna kontroll ska ingå i den månatliga checklistan från och med oktoberlönen år 

2019. Under intervjun framkommer att det bör förtydligas för enheterna att underlag 

för beslut om lönetillägg tillsammans med tydlig motivering ska skickas in till HR-

avdelningen för arkivering i personakten. 

Enligt de kriterier som finns i ovan nämnda skrivelse framgår att lönetilläggen ska vara 

tidsbegränsade men i intervju uppges att det förekommer lönetillägg utan till-och-med-

datum. Enligt uppgift sätter löneadministratören, i dessa fall, i regel ett 

bevakningsdatum i lönesystemet så att risken för att lönetillägg löper på tillsvidare 

reduceras. Det inlagda bevakningsdatumet skapar en signal i systemet som 

uppmärksammar chef, administratör och löneadministratören på att 

bevakningsdatumet närmar sig. Chefen behöver då aktivt avsluta lönetillägget annars 

löper tillägget på tillsvidare. Att det krävs en handling för att avsluta lönetillägget 

innebär fortfarande att det finns en risk att avslutet missas och att tillägget ändå löper 

på även om risken minskas något med ett bevakningsdatum.  

Kontroller inför, i samband med och efter lönekörning 

Det finns checklistor för lönekörningen för både HR-avdelningen samt för cheferna ute 

i verksamheterna. I checklistorna anges vilka kontroller som ska göras i samband med 

lönekörningen. Det finns även en upprättad tidsplan för år 2019 som fungerar som ett 

driftkalendarium där varje dag finns med där det framgår vad som ska 

kontrolleras/göras för både systemförvaltare, löneadministratörer samt chefer.  

I intervju uppges att löneadministratörerna löpande arbetar med 

fellistan/varningslistan som systemet upprättar vid de nattliga körningarna, då dessa 

finns tillgängliga redan från första dagen i varje månad. I samband med lönekörning 

stängs lönesystemet för ändringar och då kommer inget nytt upp på fel- och 

varningslistorna. Fellistan måste vara tom för att kunna verkställa lönekörningen 

medan varningslistan endast ska kontrolleras och åtgärd vidtas vid behov. 

I lönesystemet finns en rapport benämnd kostnadskontroll som chefer och 

administratörer kan kontrollera innan lönekörning. Den används för att kontrollera 

personalkostnader som är konterade på ett kostnadsställe i syfte att förhindra att 

felaktig lön betalas ut till medarbetare. I lönesystemet finns en knapp för godkännande 

av kostnadskontrollsrapporten men den knappen har i dagsläget ingen funktion. Det 

innebär att det inte är möjligt att följa upp om eller när chefer eventuellt gör en 

kostnadskontroll. I och med att det är chefen som är närmast medarbetarna är en av 

nyckelkontrollerna i löneprocessen att cheferna säkerställer att det är rätt personer 

som finns med på lönelistorna, att all frånvaro är korrekt registrerad och att samtliga 

poster bedöms och är attesterade inför lönekörning. I intervju framkommer att HR-

avdelningen löpande informerar och påminner om kostnadskontrollsrapporten för att 

de vill att cheferna och administratörerna ska använda den. 

Lönekörningen genomförs av någon av systemförvaltarna.  
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Löneutbetalning 

En systemförvaltare kan verkställa löneutbetalningen själv, dvs löneutbetalningen 

behöver inte godkännas två i förening, vilket är en risk utifrån tvåhandsprincipen. 

Utbetalningsfilen skickas via ett filöverföringsprogram som är krypterat. Innan 

utbetalningsfilen läggs in i filöverföringsprogrammet görs en kontroll av att 

nettosumman i filen stämmer med lönesystemet. Programmet hämtar upp filen i en 

speciell mapp och för över den till banken. Systemförvaltaren får en bekräftelse på att 

den är överförd till banken och sedan en kvittens på att banken tagit emot den. I 

kvittensen framgår nettolönesumman. Kvittensen sparas hos systemförvaltarna i ca 1-

6 månader. Kvittenserna skickas även till Valdemarsviks kommun samt till de 

kommunala bolagen. Kvittensen för Finspångs kommun skrivs ut och lämnas till 

ekonomiavdelningen för att ha som underlag i bokföringen. 

Kommunen gör en huvudlöneutbetalning och en extra löneutbetalning, cirka en vecka 

efter ordinarie utbetalning, varje månad. Det förekommer manuella löneutbetalningar 

om det blivit ett större fel, men om det gäller mindre justeringar inväntas nästa 

lönekörning. Vid manuella utbetalningar effektuerar ekonomiavdelningen själva 

utbetalningen. Löneadministratören lämnar då de uppgifter som krävs på en blankett, 

chef ska ha beviljat underlaget. Blanketten arkiveras hos ekonomiavdelningen för 

bokföringen.  

Överföring till huvudbok  

I samband med löneutbetalning läses en fil från lönesystemet in i ekonomisystemet. I 

samband med inläsning görs vid behov en handpåläggning för att rätta felaktiga 

konteringar som ekonomisystemet inte godkänner. Felaktiga konteringar kan till 

exempel bero på stängda ansvarskoder. Efter att alla rättningar är genomförda läses 

filen in för bokföring. Mellan lönesystemet och ekonomisystemet görs en kontroll 

genom att nettolönesumman hamnar på ett genomgångskonto där systemförvaltare 

har ansvar för att kontrollera att detta nollas ut mellan varje lönekörning. 

Arbetsgivardeklaration och löneskulder 

Det är systemförvaltare som lämnar in arbetsgivardeklarationerna till Skatteverket. 

Deklarationsfiler laddas även upp för Valdemarsviks kommun och de kommunala 

bolagen som därefter får gå in och godkänna. Avstämning görs mot huvudbok av 

ekonom. 

I intervju uppges att kommunen har ca 20 stycken löneskulder i snitt per månad. Det 

uppges att en del av löneskulderna skulle kunnat förhindras genom att registrering av 

frånvaro samt attest av öppna poster i lönesystemet sker i tid innan lönekörning. Ingen 

fördjupad analys har gjorts av var löneskulder uppstår inom kommunen eller vilka 

orsaker som finns men i intervju framgår att uppfattningen är att det är relativt spritt 

mellan kommunens verksamheter. En del av löneskulderna uppges också vara svåra 

att förhindra, exempelvis om en medarbetare blir långtidssjukskriven runt 

lönekörningen och det inte går att göra avdrag på nästkommande lön.  

Löneöversynsprocessen 

Löneöversynsprocessen påbörjas i budgetarbetet och sedan genom en 
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behovsorientering från sektorerna där synpunkter tas in i ledningsgruppen. Utifrån 

omvärldsspaning görs en prioritering kring sektorerna för att bestämma hur 

satsningarna ska se ut. Kommunstyrelsen tar beslut och sedan verkställs 

löneöversynen och tidsplan skickas ut till cheferna. Chefer erbjuds en utbildning på 

området två gånger per år varav en ligger i samband med löneöversynsarbetet. I 

lönesystemet finns en särskild modul för löneöversynen där de anställda som ska 

omfattas av översynen finns med samt den summa som ska fördelas ut. Cheferna har 

behörighet till modulen och lägger förslag direkt i denna. Systemet räknar av från 

totalen så cheferna hela tiden ser hur mycket som finns kvar att fördela. 

Systemförvaltare stänger modulen sista dagen, skriver ut underlag och efter fackliga 

förhandlingar hämtas en fil från förhandlingsmodulen som förs över till lönesystemet. 

Systemförvaltare kontrollerar att filen läses in korrekt och att löneökningen inte är för 

hög eller låg. Cheferna kan nämligen lägga in en större summa än den som tilldelats 

men då blir summan som avräkningen görs ifrån röd. Om det sker tar systemförvaltare 

kontakt med chefen för att åtgärda innan underlag tas ut inför fackliga diskussioner 

samt information till medarbetare. I lönesystemet finns en kontrollista om något skulle 

bli fel vid inläsning av filen från förhandlingsmodulen, till exempel om en medarbetare 

skulle ha fått en lägre lön efter löneöversyn. 

Intern kontroll 

I kommunstyrelsens internkontrollplan finns löneprocessen inte medtagen. 

Interkontrollplanen innehåller vissa delar om sjukfrånvaro och övertidsmätning utifrån 

ett arbetsmiljöperspektiv kopplat till risk för hög arbetsbelastning. HR-avdelningen 

uppger att de inte har någon egen internkontrollplan och inte heller något systematiskt 

arbete kring risk- och väsentlighetsanalyser för att identifiera och hantera risker inom 

löneprocessen. Vidare är dokumenterade rutiner och dokumentation av kontroller 

något som HR-avdelningen ser som ett generellt förbättringsområde enligt de 

intervjuade. 

Registeranalys 

Inom ramen för granskningen har en registeranalys avseende lönehanteringen i 

kommunen genomförts. Registeranalys är en metod som används för att analysera 

stora mängder data och för att utifrån olika sökningar identifiera avvikande 

transaktioner. För vår granskning har olika filer hämtats ur Finspångs kommuns 

lönesystem. I en av filerna finns samtliga registrerade lönetransaktioner samlade för 

maj månad 2019. Registeranalysen omfattar hela kommunen. Sökningar har gjorts för 

att urskilja transaktioner som på något sätt avviker och bör följas upp. 

Registeranalysen har fokuserat på följande delar: 

- Höga bruttolöner (månadslöner) 

- Dubbla poster (dubbelutbetalningar) 

- Innestående kompensations-/övertid 

- Sparade semesterdagar 

- Lönetillägg 

- Verifiering av utbetald lön mot anställningsavtal 

 

Höga bruttolöner 
Analysen går ut på att ta fram alla tillsvidareanställda med en lön överstigande 40 000 
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kr per månad och analysera lönebeloppet i förhållande till sysselsättningsgrad och 

befattningskategori. 40 000 kronor är den gräns som Finspångs kommun själva satt 

upp som signal för hög bruttolön i lönesystemet. 

Analysen visar att 144 tillsvidareanställda har en månadslön överstigande 40 000 kr. 

De allra flesta av dessa personer har befattningsbenämningar som rektorer eller 

chefer av något slag vars befattning normalt innehar hög lön. För de 

tillsvidareanställda med löner över 40 000 kr är högsta lön 84 131 kr. Ett stickprov har 

tagits på tio anställda med bruttolöner som kommunen i sitt lönesystem ser som hög 

bruttolön. I stickprovet verifierades anställningen mot anställningsavtal, utdrag från 

lönesystemet samt eventuellt underlag från senaste löneöversynen. I stickprovet 

ingick även en rimlighetsbedömning av lönen utifrån befattning och antal 

anställningsår. Verifieringen av dessa gjordes utan avvikelse. 

Dubbla löner 
Syftet med analysen är att säkerställa att inte någon anställd har fått dubbel lön 

utbetald. Analysen gjordes utifrån en fil med samtliga lönetransaktioner under maj 

månad 2019. I filen gjordes sökning på löneorsak månadslön kopplat till individer 

genom personnummer. Denna sökning visade att 89 procent av personnumren endast 

hade en lönetransaktion för löneorsak månadslön och därmed kunde dessa anställda 

helt uteslutas från dubbelutbetalningar. 11 procent av personnumren hade ett flertal 

transaktioner kopplat till löneorsaken månadslön och analyserades därför ytterligare 

genom att tio stickprov valdes ut av dessa. Stickproven visade att det i samtliga fall 

rörde sig om anställda vars lön är fördelad på två eller flera olika kostnadsställen och 

således inte avsåg dubbelutbetalningar. Genom registeranalysen och 

stickprovsverifieringen har vi således inte funnit någon tillsvidareanställd som fått 

dubbel utbetald månadslön i löneutbetalningen för maj månad 2019. 

Kompensations-/övertid 
I detta steg har kompensations- och övertid analyserats. Syftet med denna analys är 

att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Enligt Allmänna 

bestämmelser (AB) och Arbetstidslagen § 8 får antalet övertidstimmar inte överstiga 

200 timmar per kalenderår. I Finspångs kommun fanns det ingen person med mer än 

200 timmars övertid per maj 2019. Den person som hade mest innestående övertid 

hade 150,63 timmar. Kontrollen gjordes således utan anmärkning. 

Nedan visas en sammanställning över totala antalet timmar per maj 2019.  

Kompensationstid/övertid Antal personer Totalt antal timmar 
 

  

Negativ övertid (<0) 58 -123 

Minst 1 timme 606 2708 

Över 10 timmar 214 2964 

Över 20 timmar 120 4154 

Över 100 timmar 2 277 

Över 200 timmar 0 0 
 

Nettosumman av överskjutande timmar och negativ övertid är 10 047 timmar per maj 
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2019 i Finspångs kommun. Detta motsvarar cirka fem årsarbetare. 120 personer hade 

mer än 20 övertidstimmar. 58 personer hade negativ övertid, som tillsammans 

uppgick till 123 timmar. 

Sparad semester 
Antalet ordinarie semesterdagar per år är i huvudregel 25, 31 respektive 32 dagar 

enligt kollektivavtalet, beroende på den anställdes ålder. Kommunen erbjuder även 

semesterväxling både i form av semestertillägg mot dagar samt lön till semesterdagar. 

Enligt Allmänna bestämmelser (AB) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 

30 dagar. Dagar över 30 sparade semesterdagar skall utbetalas i form av lön året 

efter att det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Arbetstagare som den 

31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får dock ta ut de över-

skjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 

sparade semesterdagar den 31 december 2022. För kollektivavtalen med 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller dock en gräns på 40 sparade 

semesterdagar. 

Registeranalysen visade att det inte fanns någon anställd med fler än 40 sparade 

semesterdagar vid tillfället för analysen av sparade semesterdagar (maj 2019). 

Däremot fanns det tolv anställda som hade mer än 30 sparade semesterdagar. Vid 

genomgång av deras anställningsavtal framgår att dessa personer var förskolelärare 

och fritidspedagoger, vilket innebär att gränsen på 40 sparade semesterdagar då 

gäller. Verifieringen har därmed utförts utan anmärkning. 

Lönetillägg 
Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av lönetillägg och att tillägget inte 

ligger kvar/utbetalas efter förordnandets/avseendeperiodens slut. Normalt avser 

lönetillägg någon form av mer tillfälligt uppdrag/arbetsuppgift/ansvar. Kommunen har 

flera olika typer av lönetillägg.  

Registeranalysen visar att 108 lönetillägg finns registrerade, varav en anställd har två 

lönetillägg registrerade i systemet. 35 av lönetilläggen har inget bevaknings- eller 

stoppdatum i systemet. 

Ett stickprov gjordes på tio lönetillägg utifrån förteckningen av de 108 nu aktiva 

lönetilläggen. För de utvalda lönetilläggen kontrollerades att det fanns undertecknat 

beslut om lönetillägg, att det fanns motivering samt att det fanns ett inlagt stopp-/eller 

bevakningsdatum i lönesystemet. Resultatet var följande: 

- Det fanns skriftligt underskrivna underlag för sju av lönetilläggen. För 

resterande tre har vi endast tagit del av underlag i form av mejlkorrespondens. 

- För sex av stickproven har vi tagit del av motivering för lönetillägget. 

Motivering saknades för tre lönetillägg och för ett lönetillägg har motivering 

erhållits efter att HR-avdelningen efterfrågat motivering. 

- Sju av lönetilläggen har ett bevakningsdatum. De resterande tre saknar 

bevakningsdatum. 
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Det bör dock noteras att det i dagsläget inte finns krav på motivering eller 

underskrivna underlag vad gäller lönetillägg i Finspångs kommun. En generell 

iakttagelse utifrån genomförda stickprov är att det inte finns någon enhetlig mall för 

beslut om lönetillägg. Enligt de intervjuade finns det inga dokumenterade riktlinjer för 

hur beslut om lönetillägg ska vara utformade avseende exempelvis skriftlig motivering 

och signering/underskrift av chef. Vi har även noterat att det förekommit muntliga 

överenskommelser om lönetillägg med enbart dokumentation i form av ändring i 

lönesättningen.  

Verifiering av utbetald lön mot anställningsavtal 
Inom ramen för granskningen inhämtades anställningsavtal för tio tillsvidareanställda 

med månadslön i maj 2019. Syftet var att verifiera att anställningsavtal fanns upprättat 

(att anställningen existerade) samt att rimlighetsbedöma utbetald lön i maj 2019 i 

förhållande till anställningsavtalet, sysselsättningsgrad och befattningskategori. 

Verifieringen kunde genomföras utan avvikelser. 
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Bedömning och 
rekommendationer 
Revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 

kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering  

med en inte helt tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen grundar 

sig på bedömningen av nedan tre kontrollfrågor. 

Bedömning utifrån kontrollmål 

Kontrollmål Bedömning  

Kontrollmål 1 
Vilka rutiner finns 
och är dessa 

ändamålsenliga? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns rutiner för 
löneadministrationen. Vi ser att det finns 
rutinbeskrivningar, ett driftkalendarium samt checklistor i 
samband med lönekörningen för såväl chefer som HR-
avdelningen. Vi ser dock att det är svårt för HR-
avdelningen att kontrollera om dessa rutiner efterlevs av 
cheferna. 
 
Vi ser också att det saknas dokumenterade rutiner för 
behörighetsadministrationen och för hanteringen av 
lönetilläggsbeslut. För lönetillägg finns en riktlinje för när 
lönetillägg kan användas, men det saknas en tydlig 
dokumenterad rutin för hur beslutet ska dokumenteras 
och rapporteras till HR-avdelningen. Ingen kontroll görs 
av att lönetillägg inkommer till HR-avdelningen för 
arkivering. 

 

Kontrollmål 2 
Finns det en tydlig 
roll- och 
ansvarsfördelning 
för 
lönehanteringen i 
kommunen? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för lönehanteringen i kommunen. I 
checklistor och tidplan anges vad systemförvaltare, 
löneadministratör och chef ansvarar för i form av 
kontroller och uppgifter. 
 
HR-avdelningen har, genom sin organisation, delat upp 
sektorer mellan löneadministratörerna och varje sektor 
har minst två löneadministratörer knutna till sig. Det finns 
två systemförvaltare som delar på ansvaret kring 
systemförvaltningen och därigenom minskar sårbarheten. 
 
Det finns även en introduktion till lönehanteringen och 
lönesystemet för nya chefer i kommunen som HR-
avdelningen håller i där genomgång av ansvar och roll 
görs. Det är upptill varje enskild chef att göra de 
kontroller som de ansvarar för. Det finns ingen 
kontrollfunktion eller uppföljning av att till exempel 
kostnadskontrollrapporten används. 
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Kontrollmål 3 
Finns det 
framtagna 
nyckelkontroller i 
löneprocessen? 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer, utifrån genomförd registeranalys och 
verifiering av materialet gällande höga bruttolöner, 
dubbla löner, kompensations-/övertid och sparad 
semester att det finns en god intern kontroll inom dessa 
delar. Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser men 
vi kan konstatera att det inom flera processer saknas 
dokumenterade nyckelkontroller och rutiner för när 
kontrollerna ska ske. De kontroller som görs sker 
löpande av löneadministratörer och systemförvaltare 
utifrån lönesystemets varnings- och fellista, men dessa 
dokumenteras i regel inte. Ändringar loggas dock i 
lönesystemet. Vid verifiering av lönetillägg har vissa 
brister noterats. 
 
Det saknas systematiska kontroller som säkerställer att 
rutiner efterlevs av cheferna. Det saknas exempelvis en 
möjlighet att följa upp ifall kostnadskontrollsrapporten 
används av chefer. Chefer har även möjlighet att 
massgodkänna poster i systemet, vilket är en risk. 
 
Det finns vissa risker kopplat till behörigheter 
(genomgång av behörigheter), att löneutbetalning inte 
behöver godkännas två i förening samt att underlag från 
reseersättningar/utlägg inte inkommer till 
löneavdelningen för arkivering. Genom att hantera dessa 
risker kan den interna kontrollen i löneprocessen stärkas 
ytterligare. 
 
Slutligen ser vi att internkontrollarbetet för löneprocessen 
kan utvecklas, formaliseras och systematiseras. I 
dagsläget saknas ett systematiskt internkontrollarbete 
som bygger på riskbedömning och riskhantering, där 
interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte 
att säkerställa att de är effektiva. 

 

 

 

 

 

  



 
 

16 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

• Upprätta dokumenterade rutiner för hanteringen av behörigheter i 
lönesystemet samt behörighetsadministrationen. 

• Upprätta en mall eller blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att 
dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.  

• Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos banken. 

• Inför kontroll av att underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång 
bör inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post 
enskilt. 

• Utred möjligheterna om det går att följa upp användningen av 
kostnadskontrollsrapporten då chefernas kontroller i samband med 
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen. 

• Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och 
utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva. 

 

 

 

2019-10-31 
 
 
 
 
 

  

Susanne Lindberg 
Uppdragsledare 

 Fredrik Birkeland 
Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Finspångs kommuns förtroendevalda revisor enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan från augusti 2019. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  
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Bilaga 1 – Granskad 
dokumentation 
 

• Checklista inför lönebryt – HR 

• Checklista inför lönebryt 

• Tidsplan 2019 Finspång (Lönedriftskalender för 2019) 

• Tillägg tillämpning (Skrivelse om lönetillägg) 

• Manual Personec P – för arbetsledare/administratör Beslut 

• Manual Personec P – för arbetsledare/administratör Rapporter 

• Manual Personec P – Självservice för medarbetare 

• Årshjul aktiviteter lön 2019-01-18 

• Dokumenthanteringsplan HR-avdelningen 

• Internkontrollplan Finspångs kommun 2019 

• Slutrapport nulägesanalys samt processkartläggning av de administrativa PA 
processerna – Finspång, Mjölby, Vadstena 

• Flödesschema TC-Personec P 150320 

• Excelfil för kontroll av utbetalning av semesterdagar, övertid 

• Excelfil Tillsvidareanställda maj 2019 

• Excelfil Lönetillägg maj 2019 

• Lönefil: Lönetransaktioner maj 2019 

• Kvittens inläst utbetalningsfil (maj 2019) 
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1. Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har i sin revisionsplan för år 2019 

beslutat att genomföra en granskning av bygglovsprocessen. Syftet med granskningen är 

att undersöka om bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen tillämpar och uppfyller 

kraven som framgår av plan- och bygglagen, det vill säga utövar en tillräcklig styrning, 

uppföljning och kontroll av bygglovshandläggningen. I granskningen besvaras följande 

revisionsfråga: Säkerställer bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen att handlägg-

ningsprocessen avseende bygglov sker på ett ändamålsenligt sätt?  

Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att bygg- och miljönämn-

den och kommunstyrelsen inte helt säkerställer att handläggningsprocessen avseende 

bygglov sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår samlade bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive 

kontrollfråga, vilka framkommer i sin helhet i rapporten. Nedan presenteras en samman-

fattning.  

Kontrollmål 1: Uppföljningsbara mål för bygglovsarbetet, bygglovshandläggning 

samt tillsyn och kontroll finns och följs upp. Bedömning delvis uppfyllt. 

Vi anser att det i verksamheten finns en tydlig bild om viktiga målområden och att det 

finns tydliga mål för tillsynsarbetet i Tillsynsplanen. Varken uttalade målområden eller de 

dokumenterade målen för tillsynsarbetet ingår dock på ett tydligt sätt i bygg- och miljö-

enhetens verksamhetsplan, varken som mål eller som indikatorer. Det är också en tydlig 

brist att verksamhetsplanen inte har kommunicerats till nämnd eller inom verksamheten.  

Nämnden behöver bli tydligare kring vad nämnden vill följa upp och när, vilket underlät-

tas om nämnden förtydligar sin målstyrning, där viktiga indikatorer kopplat till insiktsmät-

ningen och plan- och bygglagen, exempelvis handläggningstider, bör specificeras i verk-

samhetsplanen. På detta sätt tydliggörs nämndens bidrag till måluppfyllelse och vår er-

farenhet är också att verksamhetens inriktning blir tydligare för medarbetare. 

Vi bedömer att det finns en otydlighet i nämndens ansvar då nämnden inte tydligt är in-

volverad i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Vi bedömer att det finns risk för 

att nämnden inte kommer att klara av att fullgöra sitt ansvar avseende tillsyn, vilket är en 

brist. Nämnden bör därför tydligare involveras i kommunens budgetprocess.  

Vi kan konstatera att nämnden har beslutat om en internkontrollplan och att nämnden 

inte följer upp den i enlighet med angivna tidsintervall i internkontrollplanen utan en 

gång om året. 

Kontrollmål 2: Rutiner och riktlinjer för bygglovshandläggning samt tillsyn och 

kontroll finns och är anpassade utifrån plan- och bygglagen. Bedömning upp-

fyllt.  

Vi kan konstatera att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för handläggning av bygglov 

som har direkt koppling till plan- och bygglagen. Vi bedömer att rutinerna nyttjas i 

handläggningen och att det bedrivs ett aktivt arbete med kvalitet och intern kontroll i 

handläggningen genom inslag av kollegial kontroll. Nämndens internkontrollplan berör 

även väsentliga delar kopplat till rättssäkerhet och effektivitet. 



 
 

3 

Det är också positivt att nämnden har fastställt en tillsynsplan för sitt tillsynsarbete som 

tydliggör tillsynsområden och konstaterat och planerat behov av tillsyn. Utifrån ett över-

gripande perspektiv bedömer vi att det finns en tydlig delegation. 

Kontrollmål 3: Plan- och bygglagens krav på att handläggning av ett bygglovsä-

rende högst ska ta 10 veckor uppfylls. Bedömning uppfyllt.  

Granskningen visar att verksamheten har anpassat sig till den nya lagstiftningen gäl-

lande handläggningstider. Utifrån erhållen information är vår bedömning att handlägg-

ningstiderna för bygglovshandläggningen i allt väsentligt uppfyller lagens krav men det 

finns några fall av anmälningsärenden som tagit längre tid än gällande fyra veckor. 

Kontrollmål 4: Digitala akter finns och är upprättade i enlighet med fastställda rikt-

linjer. Bedömning delvis uppfyllt. 

Vi kan konstatera att vi inte har kunnat få en tydlig bild om hur bygg- och miljönämnden 

arbetar för att fullgöra kraven i Arkivlagen, vilket inte är tillfredställande. Vi bedömer att 

bygg- och miljöverksamhetens ärendehanteringssystem innehåller vägledning för upp-

rättandet av akter och tillsammans med befintliga dokumenterade rutiner skapar förut-

sättningar för en ändamålsenlig handläggning. Vårt stickprov visar en mindre avvikelse 

men utifrån ett övergripande perspektiv gör vi bedömningen att handläggningen innehål-

ler dokumentation av väsentliga händelser och att beslut innehåller erforderlig informa-

tion. 

Kontrollmål 5: Brukarundersökningar avseende nöjdhet genomförs. Bedömning 

delvis uppfyllt.  

Vi kan konstatera att kommunen genomför Insiktsmätningen som inkluderar bygglovs-

handläggningen och att bygg- och miljöenheten sedan år 2018 genomför en egen bru-

karundersökning. Kommunen arbetar även med utveckling av sin näringslivsservice 

inom ramen för Samspelet. Utifrån intervjuer och erhållet underlag kan vi inte se att 

undersökningarna utgör en tydlig grund för ett systematiskt utvecklingsarbete inom 

bygg- och miljönämndens verksamhet, vilket därför ses som ett förbättringsområde.  

Kontrollmål 6: Nyckeltalsstatistik beträffande handläggningstid och bygglovsä-

renden tas fram och jämförs med andra kommuner. Bedömning ej uppfyllt.  

Granskningen visar att nämnden endast följer upp handläggningstider en gång per år 

och att det inte genomförs några jämförelser av nyckeltal med andra kommuner avse-

ende handläggningstid och bygglovsärenden. 

Rekommendationer 

➢ Tydliggör bygg- och miljönämndens målstyrning och verksamhetsplan och säkerställ 

att relevanta indikatorer/nyckeltal kopplat till bygglov och nämndens uppdrag och 

utvecklingsambitioner tas fram och följs upp av nämnden med regelbundenhet. 

Nyckeltal som möjliggör jämförelser med andra kommuner bör prioriteras. Verksam-

hetsplanen bör även tydligt kommuniceras till nämnden och internt inom verksam-

heten.  

➢ Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen bör tillse att information från genom-

förda undersökningar tydligare utgör en grund för en systematisk utveckling av bygg- 

och miljönämndens verksamhet. 
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➢ Även om bygg- och miljönämnden inte har något ekonomiskt ansvar har nämnden 

ett tydligt ansvar från kommunfullmäktige att utföra sådana uppgifter som enligt plan- 

och bygglagen eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom byggnadsvä-

sendet. Mycket av nämndens verksamhet finansieras via taxor men inte allt. Med ut-

gångspunkt i den befintliga tillsynsskulden anser vi därför att det är viktigt att nämn-

dens samverkan med kommunstyrelsen tydliggörs och att nämnden involveras i 

kommunens budgetprocess. 

➢ Bygg- och miljönämnden bör i samverkan med kommunstyrelsen (som arkivmyndig-

het) tillse att dokumentordningen ses över och att erforderliga styrdokument enligt 

Arkivlagen tas fram. 

➢ Säkerställ att internkontrollplanen följs upp av nämnden i enlighet med de tidsinter-

vall som anges i internkontrollplanen. 
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2. Inledning 
Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har i sin revisionsplan för år 2019 

beslutat att genomföra en granskning av bygglovsprocessen. Bygglov krävs, med vissa 

undantag, för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller ändra en byggnads än-

damål. Plan- och bygglagen ställer bland annat krav på kommunens effektivitet i samband 

med handläggning av bygglovsärenden. Vidare har kommunens roll avseende tillsyn och 

kontroll under byggprocessen förtydligats i den nya plan- och bygglagen.  

Av kommunens årsbokslut för år 2018 framgår att hanteringen av bygglov släpar. En 

granskningsinsats är motiverad kopplad till de ambitioner som framgår av kommunens 

vision att uppgå till 30 000 invånare 2030/35.  

Syfte och revisionsfråga 

Syftet med denna granskning är att undersöka om bygg- och miljönämnden tillämpar och 

uppfyller kraven som framgår av plan- och bygglagen, det vill säga utövar en tillräcklig 

styrning, uppföljning och kontroll av bygglovshandläggningsprocessen. I rapporten kom-

mer följande revisionsfråga besvaras:  

➢ Säkerställer bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen att handläggningsproces-

sen avseende bygglov sker på ett ändamålsenligt sätt?  

Revisionskriterier 

● Plan- och bygglagen 

● Boverkets vägledning utifrån plan- och bygglagen 

● Nämndernas reglementen samt interna styrdokument i form av dokumenterade pla-

ner, riktlinjer, rutiner m.m.  

Kontrollmål 

1. Uppföljningsbara mål för bygglovsarbetet, bygglovshandläggning samt tillsyn och kon-

troll finns och följs upp.  

2. Rutiner och riktlinjer för bygglovshandläggning samt tillsyn och kontroll finns och är 

anpassade utifrån plan- och bygglagen 

3. Plan- och bygglagens krav på handläggning av ett bygglovsärende högst ska ta 10 

veckor uppfylls.  

4. Digitala akter finns och är upprättade i enlighet med fastställda riktlinjer 

5. Brukarundersökningar avseende nöjdhet genomförs 

6. Nyckeltalsstatistik beträffande handläggningstid och bygglovsärenden tas fram och 

jämförs med andra kommuner.  

Avgränsning 

Granskningen omfattar bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen då bygg- och 

miljöenheten ingår i kommunstyrelsens förvaltning. Granskningen sker på övergripande 

nivå och avser revisionsår 2019. 
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Metod 

Granskningen har genomförts med intervjuer samt dokumentgenomgång av styrdoku-

ment, protokoll och handlingar. Det har även genomförts stickprov på fem stycken akter 

där vi kontrollerat att det framgår:  

• Diarienummer,  

• Ankomstdatum på ansökan,  

• Om ärendet bedömts som komplett 

• Om mottagningsbevis skickats 

• Ifall yttrande/remiss skickats 

• När beslut tagits 

• Ifall beslut innehåller information i enlighet med PBL Kap 9 §40, det vill säga vilken 

giltighetstid lovet har, om det ska finnas någon kontrollansvarig och iså fall 

vem/vilka samt om lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.    

Intervjuer har genomförts med:  

• Ordförande Bygg- och miljönämnd  

• Samhällsbyggnadschef 

• Funktionsansvarig byggfunktionen 

• Bygglovshandläggare  

• Byggnadsinspektör 

• Administratör 

Samtliga intervjuade har beretts möjligheten att sakgranska ett utkast av revisionsrappor-

ten.  

Följande bedömningsskala används i vår bedömning av respektive kontrollmål. 

Uppfyllt 
 

Kontrollmålet bedöms till största 

delen vara uppfyllt, mindre avvikel-

ser kan förekomma. Men verksam-

heten fungerar i huvudsak ända-

målsenligt. 

Delvis uppfyllt  Kontrollmålet bedöms endast del-

vis vara uppfyllt, det finns en större 

eller flera mindre avvikelser som 

påverkar verksamhetens ända-

målsenlighet. 

Ej uppfyllt 
 

Kontrollmålet bedöms inte vara 

uppfyllt. Det finns avvikelser som 

måste åtgärdas snarast för att 

verksamheten ska fungera ända-

målsenligt. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
Bygg- och miljönämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Vilket betyder att 

nämnden arbetar med att pröva anmälningar och tillstånd samt ansvarar för tillsyn med 

stöd av de lagar som finns inom området. Bygg- och miljönämnden beslutar således bland 

annat om bygglov. Av reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2008, reviderad 2011, 

framgår att bygg- och miljönämnden är underställd kommunfullmäktige. Nämnden har 

inga egna budgetmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar utan det ansvaret ligger 

på kommunstyrelsen.  

I Finspångs kommun har kommunstyrelsen i uppgift att ta fram vad som ska göras för att 

uppnå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har tagit beslut om och ansvarar för 

all verksamhet i kommunen.  

På förvaltningsnivå finns sektor samhällsbyggnad, som ansvarar för samhällsplanering, 

bygg- och miljö, räddningstjänst, fastigheter, måltidsservice, lokalvårdsservice, transpor-

ter, klimat och miljö samt krisberedskap och civilt försvar. Inom sektorn finns bygg- och 

miljöenheten, där bygglovshandläggningsprocessen bland annat återfinns. Sektor sam-

hällsbyggnad utgör en del av kommunstyrelsens förvaltning. 

3.1. Kontrollmål 1: Uppföljningsbara mål för bygglovsarbetet och tillsyn 

Iakttagelser 

Styrning 

Av intervjuer framkommer att bygg- och miljönämnd samt handläggare främst hänvisar till 

plan- och bygglagen avseende mål för bygglovsarbetet. Handläggningstider tillsammans 

med god service och hög kundnöjdhet anges vara de främsta målen. De hänvisar till till-

synsplan avseende dokumenterade mål och flera intervjuade lyfter behovet av en över-

gripande verksamhetsplan, som inte enbart berör tillsyn utan hela verksamheten. 

Av kommunens strategiska plan för år 2019 – 2021 framgår att kommunfullmäktige har 

fastställt övergripande mål som relaterar till de mål de intervjuade nämner, främst: 

• Mål 2: Finspång ska vara en attraktiv boendekommun – Indikatorer bl.a. Nöjd region-

index och befolkningsutveckling. 

• Mål 7: Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas - Indikator Nöjd index SKL:s 

mätning Insikt, där bygglovsverksamheten ingår1. 

Vidare framkommer att en verksamhetsplan finns i verksamhetssystemet Stratsys som 

samhällsbyggnadschef samt enhetschef för bygg- och miljöenheten har tillgång till. Verk-

samhetsplanen är inte är känd av nämndens ordförande eller handläggare. Verksamhets-

planen avser bygg- och miljöenheten och innehåller perspektiv, mål, indikatorer, priorite-

rade uppdrag samt aktivitet, enligt nedan. 

 

                                                
1 Insiktmätningen sker utifrån 6 servicefaktorer; Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompe-
tens, Effektivitet och Rättssäkerhet. 
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Perspektiv, antal Mål, antal Indikatorer, antal Prioriterade uppdrag, antal Aktiviteter, antal 

4 13 5 0 23 

Av intervju framkommer att det inte anses finnas en tydlig koppling mellan mål och indi-

katorer, vilket diskuterats. Totalt återfinns fem indikatorer samt 23 aktiviteter i verksam-

hetsplanen. Åtta av tretton mål saknar både indikator, uppdrag och aktivitet. I fem av 23 

aktiviteter framgår det inte vem som är ansvarig. För övriga 18 aktiviteter är enhetschef 

för bygg- och miljö enheten ansvarig, som vid tid för intervjun är sjukskriven. De mål som 

anges är kommunens övergripande mål och de eller någon indikator kan inte direkt kopp-

las till bygglovsverksamheten. De indikatorer som ingår i Insiktsmätningen framgår som 

exempel inte. 

Behovet av en tydligare målstyrning är efterfrågat av handläggare och detta anges vid 

tiden för intervjun vara något som diskuteras inom verksamheten. Av intervju framkommer 

dock att bygg- och miljönämnden inte ska fastställa egna mål för verksamheten kopplat 

till fullmäktiges mål. Det angivna behovet av en tydligare målstyrning och bristen på kän-

nedom om verksamhetsplanen i Stratsys, anges skapa en otydlighet för medarbetarna.  

Av kommunallagen Kapitel 6, 6 § framgår att ”nämnderna ska var och en inom sitt område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten”. 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 7 kap är framtagen och fastställd 

i bygg- och miljönämnden 2019-05-07. Syftet med planen beskrivs vara att tydliggöra 

bygg- och miljöenhetens tillsynsarbete och verksamhet för allmänheten, politiker och 

tjänstemän. Utöver detta ska den framförallt också bidra till att tillsynsarbetet planeras, 

följs upp och utvärderas. Planen innehåller mål med måltal som gör dem uppföljnings-

bara. Målen går dock inte att återfinna i verksamhetsplanen i Stratsys men det framgår 

att arbete ska bedrivas i enlighet med planen.  

Av reglemente framkommer att bygg- och miljönämnden inte har något ekonomiskt an-

svar. Budget bereds av kommunstyrelse i dialog med samhällsbyggnadschef och bygg- 

och miljönämnden inkluderas enligt uppgift inte i processen. Av intervju framkommer att 

samhällsbyggnadschef har befogenhet att fördela resurser inom sektorn. Om detta inte 

är möjligt ansvarar samhällsbyggnadschef för att förmedla behov av ökade resurser till 

kommunstyrelse.  

För att uppfylla plan- och bygglagens tidsfristdirektiv kopplat till bygglov framkommer av 

intervju att tillsynsarbetet inom byggverksamheten blir nedprioriterat på grund av bris-

tande personella resurser. Detta har de senaste åren enligt uppgift dels berott på föräld-

raledigheter och vakanser. Tillsynsarbete enligt PBL får inte avgiftsbeläggas, vilket 
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också anges bidra till att andra uppgifter prioriteras. Sanktionsavgifterna går dock till 

kommunen som på detta vis kan få kostnadstäckning för del av sitt tillsynsarbete. 

För att tydliggöra behovet av resurser avseende tillsynsarbetet rapporterade bygg- och 

miljönämndens ordförande på eget initiativ på fullmäktiges sammanträde 2019-05-22, § 

74. Som underlag visades Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 7 

kap. Tillsynsplan för 2019 utgår från behovsutredning och register och planerad till-

synstid har baserats på tillgängliga resurser. På grund av tidigare tillsynsskuld samt per-

sonella resursbrister framkommer en differens mellan behov och planering avseende 

tillsynsarbetet. Tillsynsplan för 2019 visar ett behov på 2 265 tillsynstimmar och en pla-

nering för 786 tillsynstimmar, d.v.s. en differens på 1 479 timmar.  

I intervju framgår att det upplevs finnas en viss otydlighet kring nämndens ansvar. 

Nämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa om det finns skäl till det. I 

nuvarande situation anges att det finns en risk för att nämnden inte kan fullgöra sitt an-

svar rörande tillsynen, vilket också anges var en orsak till att nämndsordförande tog ini-

tiativ till att informera kommunfullmäktige om läget. I den strategiska planen för år 2019 

framgår att det bedrivs ett aktivt arbete för att möjliggöra ökad bebyggelse. Ett antal de-

taljplaner kommer att kunna vara klara att antas politiskt under 2019. I intervju nämns att 

detta i sin tur kan komma att öka antalet bygglovsärenden och leda till ett ökat tryck på 

befintlig personal.  

Av underlag till budgetberedning 2020 framgår ett identifierat behov av en ytterligare 

bygglovsresurs om inte pågående digitaliseringsarbete bidrar till effektivisering. Det 

nämns även att det har varit en utmaning med kompetensförsörjning inom bygg- och 

miljö enheten de senaste åren och att det fortsatt råder en utmaning med att rekrytera 

personal med rätt kompetens. 

Uppföljning 

Bygg- och miljöenheten ingår i kommunstyrelsens förvaltning. Uppföljning till kommunsty-

relsen sker tertialvis, där respektive uppföljning enligt uppgift fokuserar på olika områden. 

Utöver detta sker ett förstärkt möte som en del av budgetberedningen. Det finns även en 

uppföljningsgrupp för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, vars möten sker mer tematiskt. 

Möten sker enligt uppgift 4 gånger per år och inom ramen för kommunstyrelsens uppfölj-

ning av verksamheten. Det finns ingen representation från bygg- och miljönämnden vid 

dessa uppföljningsmöten men samhällsbyggnadschef medverkar.  

I delårsrapporten sker bl.a. en uppföljning av ovan nämnda mål. Det sker en analys av 

marknadsläget och det konstateras bland annat att det i tätorten råder brist på planlagd 

byggklar mark för bostäder och verksamheter och kommunen att kommunen vid uppfölj-

ningen har svårt att möta efterfrågan. Det framgår också att bygglov står för den största 

förbättring gentemot föregående år i Insiktsmätningen.   

Nämndens egen uppföljning sker på ärendeberedningar, där aktuella och kommande 

ärenden gås igenom. Uppföljning av delegationsbeslut sker på nämndens sammanträ-

den men det framgår att samtliga ledamöter kanske inte alltid läser igenom delegations-

besluten. I intervju framgår att nämnden behöver bli tydligare kring vilken information 

som ska rapporteras och när. 
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Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2019 är enligt uppgift framtagen på tjänste-

mannanivå i diskussion med nämnd och fastställdes 2019-02-05. Planen grundas på tidi-

gare analyser av kritiska områden som löpande identifierats i verksamheten och beskrivs 

kunna ge riktlinjer för uppföljning. Internkontrollplan innehåller; vilken rutin som risken av-

ser, dess sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Vidare även vem som är ansvarig och 

vilken metod som ska minimera risken samt när och till vem en återrapportering ska ske. 

Totalt innehåller planen fem stycken rutiner; årlig interkontrollrapportering, delegation, ad-

ministration, handläggningstiden samt tillsynsuppgifter och utifrån dessa totalt nio risker. 

Av internkontrollplanen framgår att en uppföljning/återrapportering av internkontrollplanen 

ska ske av samhällsbyggnadschef till bygg- och miljönämnden i april. Av protokoll framgår 

ej att detta skett. I intervju anges att internkontrollplanen följs upp en gång per år. 

Bedömning Kontrollmål 1 - Uppföljningsbara mål för bygglovsarbetet, bygglovs-

handläggning samt tillsyn och kontroll finns och följs upp.  

När det gäller bygglovsarbetet som helhet anser vi att det i verksamheten finns en tydlig 

bild om viktiga målområden som också är tydligt kopplade till några av kommunens till-

växtmål. Vi bedömer också att det finns tydliga mål för tillsynsarbetet i Tillsynsplanen. 

Varken uttalade målområden eller de dokumenterade målen för tillsynsarbetet ingår 

dock på ett tydligt sätt i bygg- och miljöenhetens verksamhetsplan, varken som mål eller 

som indikatorer. Det är också en tydlig brist att verksamhetsplanen inte har kommunice-

rats till nämnd eller inom verksamheten.  

I intervju framgår att nämnden behöver bli tydligare i vad nämnden vill följa upp och när. 

Vi instämmer i detta och konstaterar att det är viktigt att nämnden tillser att verksam-

hetsplanen förtydligas bland annat genom att viktiga indikatorer kopplat till insiktsmät-

ningen och plan- och bygglagen, exempelvis handläggningstider, specificeras i verk-

samhetsplanen. På detta sätt tydliggörs nämndens bidrag till måluppfyllelse och vår er-

farenhet är också att verksamhetens inriktning blir tydligare för medarbetare. 

Vi bedömer att det finns en otydlighet i nämndens ansvar då nämnden inte tydligt är in-

volverad ingår i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Det konkretiseras även 

av nämndens konstaterade behov av ökade resurser. Vi bedömer att det finns risk för 

att nämnden inte kommer att klara av att fullgöra sitt ansvar avseende tillsyn, vilket är en 

brist. Vi bedömer samtidigt att det är positivt att nämnden tagit initiativ till att kommuni-

cera detta till kommunfullmäktige. Kommunens resurser är begränsade men vi anser att 

det är viktigt att bygg- och miljönämnden på ett tydligare sätt behöver involveras i kom-

munens budget- och uppföljningsprocess. Detta bli än mer angeläget då vi bedömer att 

efterfrågan på bygglov kan komma att öka som följd av kommunens tillväxtambitioner. 

Vi kan konstatera att nämnden har beslutat om en internkontrollplan och att nämnden 

inte följer upp den i enlighet med angivna tidsintervall i internkontrollplanen utan en 

gång om året. 

Vi vill påminna samtliga nämndsledamöter om att var och en är ansvariga för delegering 

och att det därför är viktigt att alltid läsa igenom delegationsbeslut. 

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
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3.2. Kontrollmål 2: Rutiner och riktlinjer för bygglovshandläggning, tillsyn 
och kontroll 

Iakttagelser 

Inom byggfunktionen på bygg- och miljöenheten finns 3 lovhandläggare/inspektör, en 

tillsynshandläggare/funktionsansvarig, en handläggare/nämndsekreterare och en admi-

nistratör. Både handläggare och inspektörer på enheten kan arbeta med tillsyn om det 

ges utrymme för det. 50 procent av en heltidstjänst är avsatt för tillsynsarbete, vilket en-

ligt intervju inte hinns med, då handläggningen av bygglov måste prioriteras. I tillsyns-

planen finns en prioritetsordning och de intervjuade understryker att tillsynsärenden som 

kan innebära fara för liv och hälsa dock alltid kommer att hanteras omgående.  

Bygg- och miljöenhetens strategier för att säkerställa likställighet och rättssäkerhet i 

bygglovshandläggningen utifrån plan- och bygglagen kan sammanfattas som följande:  

• Plan- och bygglagens kunskapsbank  

• Infrorätt  

• Dokumenterade checklistor och rutiner 

• Dokumentera tillvägagångsätt samt kontrollera utskick och beslut.  

• Funktionsmöten och ärendegenomgångar 

• Tillsynsplan 

• Internkontrollplan 

• Uppföljning 

Av intervju framgår att Boverkets kunskapsbank utifrån plan- och bygglagen dagligen 

används för att säkerställa en enhetlighet i myndighetsutövningen. Handläggare använ-

der enligt uppgift även bland annat Inforätt som stöd i bygglovshandläggningsprocessen 

för att identifiera prejudikat i mer komplicerade ärenden.  

Av erhållna underlag återfinns både checklistor och andra dokumenterade rutiner kopp-

lat till bygglovsprocessen. Dessa stödjande dokument specificerar mer konkret hur olika 

moment i handläggningen ska utföras och vilka dokument som ska användas. De stöd-

jande dokumenten säkerställer på detta sätt att viktiga steg inte förbigås. Av intervjuer 

framgår även vem som ansvarar för vad i respektive moment, det vill säga handläggare, 

administratör eller inspektör och där ansvarig signerar när varje steg i momentet är ge-

nomfört med datum. Handläggare strävar efter att dokumentera tillvägagångsätt och be-

dömning av särskilda ärenden för att underlätta handläggningsprocessen vid framtida 

liknande ansökningar. 

Enligt intervju finns en ambition avseende kollegial kontroll, som sker i mån av tid. Det 

finns även en ambition att korrekturläsa och kontrollera varandras utskick och beslut och 

administratör fungerar som en typ av kontrollfunktion innan något expedieras. Enheten 

har funktionsmöten varannan vecka där samtliga anställda på enheten närvarar och dis-

kuterar principiella beslut. Bygglovshandläggare har även ärendegenomgångar två 

gånger i veckan, där nya ärenden fördelas och frågor kring befintliga ärenden kan be-

handlas. Dokumenterade checklistor och rutiner berörs också på möten och revideras 

enligt uppgift löpande vid behov.  

De intervjuade anger att de anser att det finns en tydlig delegationsordning och att det 

har skett en dialog med nämnden för att den ska bli så bra som möjligt. Av protokoll 

framgår att bygg- och miljönämnden antog förslag till förändring i delegationsordning i 
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februari och av erhållna underlag är delegationsordning fastställd av bygg- och miljö-

nämnden 2019-07-02. Handläggare och enhetschef bygg- och miljöenheten har långt-

gående delegation men i intervju anges att eventuella avslag i mer känsliga ärenden 

brukar lyftas för beslut i nämnd. 

Utifrån plan- och bygglagen är det viktigt att bebyggd miljö är säker, hälsosam och till-

gänglig, vilket uppfylls genom tillsyn. Byggnadsnämnden ska genom tillsynsarbete se till 

att lagstiftning följs och att felaktigheter och brister åtgärdad. Det finns inte något krav 

på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan men Boverket anser att effektivt tillsyns-

arbete förutsätter att det i så stor utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i för-

väg.2 Bygg- och miljönämnden har sedan flera år tillbaka arbetat med en tillsynsplan, 

där den senaste fastställdes av nämnden under våren 2019. I tillsynsplanen framgår 

bland annat tillsynsområden och en plan för tillsynen. Som ovan nämnt framgår också 

att nämnden har en stor tillsynsskuld att arbeta med. 

Bedömning kontrollmål 2: Rutiner och riktlinjer för bygglovshandläggning samt 

tillsyn och kontroll finns och är anpassade utifrån plan- och bygglagen 

Vi kan konstatera att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för handläggning av bygglov 

som har direkt koppling till plan- och bygglagen. Vi bedömer att rutinerna nyttjas i hand-

läggningen och att det bedrivs ett aktivt arbete med kvalitet och intern kontroll i hand-

läggningen genom inslag av kollegial kontroll. Nämndens internkontrollplan berör även 

väsentliga delar kopplat till rättssäkerhet och effektivitet. 

Det är också positivt att nämnden har fastställt en tillsynsplan för sitt tillsynsarbete som 

tydliggör tillsynsområden och konstaterat och planerat behov av tillsyn.  

Utifrån ett övergripande perspektiv bedömer vi att det finns en tydlig delegation. 

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt. 

3.3. Kontrollmål 3: Plan- och bygglagens krav på handläggningstid 

Iakttagelser 

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och 

bygglagen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov och för-

handsbesked och i plan- och byggförordningen finns bestämmelser om tidsfrist för 

handläggning av anmälningsärenden. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska 

tas inom tio veckor. Vid behov kan handläggningstiden efter beslut.  

I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett 

ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som inkommit till byggnadsnämnden från 

och med den 1 januari 2019, ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet reduceras 

med 20 procent per vecka som beslut dröjer. Tidigare började tidsfristen för handlägg-

ning löpa när ansökan eller anmälan var komplett. Lagändring från 1 januari 2019 inne-

bär att tidsfristen istället börjar löpa den dag då ansökan eller anmälan kommer in till 

byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden inom tre veckor från att ett ärende kommit 

                                                
2 www.boverket.se 
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in har meddelat den som har sökt att ansökningshandlingarna måste kompletteras, räk-

nas de tio, respektive fyra, veckorna från den dag då det kommer in nya godkända un-

derlag, d.v.s. när underlaget bedöms vara komplett. 

Förändringarna avseende när tidsfristen för handläggningen börjar löpa innebär ett 

större krav på byggnadsnämnden att så snabbt som möjligt påbörja handläggningen av 

ett ärende. Det är viktigt att nämnden inom tre veckor från den dag då ansökan kommit 

in får en uppfattning om ärendet behöver kompletteras eller inte. 

I och med lagändringen gällande beräkning av tidsfristen har byggverksamheten föränd-

rat handläggningsprocessen för att uppnå kraven. Förändringen innebär att fokus läggs 

på tidig handläggning. De intervjuade anger att de arbetar efter ambitionen att hand-

lägga stora delar tidigt, dels för att identifiera behov av komplettering så snabbt som 

möjligt, dels för att underlätta handläggningen när ärendet väl blivit komplett.  

För att säkerställa tidsfrister går det via ärendehanteringssystemet att exportera ut 

handläggningstider, ledtider och tider till beslut. Uppföljning av detta sker dock inte re-

gelbundet av nämnden. Detta gäller även inflödet av nya ärenden och befintlig ärende-

mängd. Ärenden som avvisas på grund av kompletteringar som inte inkommit, släpar 

enligt uppgift efter tidsmässigt, vilket innebär att avgifter för avvisning måste reduceras. 

Ibland kan även beslut i förhandsbesked eller beslut om avslag i ärenden bli problem att 

klara handläggningstiden, då dessa ärenden ska beslutas i nämnd och därför är bero-

ende av när nämnden har sina sammanträden. Det finns enligt uppgift anmälningsplik-

tiga åtgärder där handläggningstiden på 4 veckor inte har hållits under året, vilket resul-

terat i prisreduceringar. Anmälningspliktiga åtgärder som gått över tidsfrist, reducerar 

handläggarna enligt uppgift självmant. En avstämning kring detta har enligt uppgift gjorts 

med nämnd. 

I intervjuerna anges att det råder en viss otydlighet kring ansvarsfrågan avseende hand-

läggningstiden, eftersom bygg- och miljönämnden inte bereder budget och vilken nämnd 

som i praktiken är ansvarig. Enligt intervju är samhällsbyggnadschef ansvarig för intern 

fördelning av budget vid behov, om inte problematiken med tillhörande konsekvenser 

lyfts till kommunstyrelsen. Om detta sker är istället kommunstyrelsen ansvarig för att det 

finns tillräckligt med resurser för att handläggningstider ska kunna hållas.  

I granskningen har vi tagit del av statistik över handläggningstider för år 2016 – septem-

ber 2019. Nedan presenteras statistik för beviljade bygglov. 

* Av de 160 ärendena är 99 beviljade bygglov medan 61 innehåller lov under handläggning samt lov som är 

avvisade, avslagna eller avskrivna. 

Av statistiken framgår att både antalet bygglovsärenden totalt och antal beviljade bygg-

lovsärenden har legat på en jämn nivå år 2016 – 2018. Trenden ser ut att vara ungefär 

År 2016 2017 2018 201909 
Antal bygglovsärenden 
totalt 

192 194 192 160* 

Antal beviljade lov 160 157 162 99 

Antal ärenden över 10 
veckor 

12 5 7 4 

Medeltid för handlägg-
ning 

5 4,5 5,5 5 
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den samma för år 2019. Medeltiden för handläggning av ärenden ligger på ca 5 veckor 

men det framgår även att det finns ett antal ärenden som varje år går över 10 veckors-

gränsen. I intervju anges att dessa ärenden i de flesta fall är ärenden som har förlängts. 

Detta går dock inte att utläsa av den statistik vi har tagit del av.  

När en ansökan eller anmälan har inkommit till en byggnadsnämnd ska skriftlig informa-

tion, ett så kallat mottagningsbevis, skickas till sökanden eller anmälaren så snart som 

möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om; tidsfristen för beslutet, redukt-

ion av avgift om tidsfristen överskrids samt möjligheten att överklaga. I den mall (Bekräf-

telse på mottagen ansökan) vi har tagit del av framgår bl.a. dessa delar. 

Bedömning kontrollmål 3: Plan- och bygglagens krav på handläggning av ett 

bygglovsärende högst ska ta 10 veckor uppfylls.  

Granskningen visar att verksamheten har anpassat sig till den nya lagstiftningen gäl-

lande handläggningstider. Vår bedömning är att det i handläggningen läggs ett tydligt 

fokus på att snabbt sätta igång handläggningen för att kunna identifiera eventuella be-

hov av kompletteringar för att vid behov kommunicera detta till den sökande. Vår be-

dömning är att handläggningstiderna för bygglovshandläggningen i allt väsentligt uppfyll-

ler lagens krav men att det finns några fall av anmälningsärenden som tagit längre tid än 

gällande fyra veckor. 

Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt men för att ytterligare utveckla verk-

samheten anser vi att det är viktigt att nämnden utvecklar sin uppföljning. För att säker-

ställa en ändamålsenlig uppföljning anser vi exempelvis att; antal inkomna ärenden, 

ärendemängd och handläggningstider bör följas upp vid varje sammanträde.  

3.4. Kontrollmål 4: Förekomsten av digitala akter  

Iakttagelser 

Vid intervju framkommer att det inte finns någon dokumenthanteringsplan för verksam-

heten och att det finns oklarheter avseende arkivförteckning och arkivbeskrivning. Det 

finns enligt uppgift rutiner för upprättandet av akter och arkivering men de intervjuade 

anger att arkiv- och dokumenthanteringen är ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen 

är enligt reglementet arkivmyndighet i kommunen. 

I granskningen har vi inte kunnat ta del av några tydliga riktlinjer för akthanteringen. 

Dock framgår i intervju att verksamhetens ärendehanteringssystem är uppbyggt för att 

säkerställa en ändamålsenlig handläggning i digitala akter. Önskemål om e-arkiv finns 

och är enligt uppgift under utveckling. Verksamhetens ärendehanteringssystem är ännu 

inte kompatibelt med kommunens e-plattform, vilket i dagsläget skulle innebära ett dub-

belarbete för enheten för arbete med e-arkiv. Utöver registrering i ärendehanteringssy-

stemet sparas dokument i pågående ärenden i ett handläggningsarkiv.  

I granskningen har stickprov på fem akter genomförts. Av de fem ärenden är tre stycken 

beviljade lov och två avslag. Förekomsten av följande har kontrollerats i de digitala ak-

terna:  

• Diarienummer,  

• Ankomstdatum på ansökan,  

• När mottagningsbevis skickats 
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• När ärendet bedömts som komplett 

• Ifall yttrande/remiss skickats 

• När beslut tagits 

• Ifall beslut innehåller information i enlighet med PBL Kap. 9, § 40, det vill säga 

vilken giltighetstid lovet har, om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall 

vem/vilka samt om lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. 

I samtliga akter framkommer diarienummer, ankomstdatum, när bekräftelse på ansökan 

skickats till sökande, ifall yttranden/remisser skickats samt när beslut tagits. I en av fem 

akter framgår tydligt när ärendet bedömts som komplett och i tre har kompletteringar 

tillhandahållits men en händelse finns inte listad avseende när ärendet bedömts som 

komplett.   

I besluten till de beviljade loven framkommer vilken giltighetstid lovet har samt om kon-

trollansvarig krävs och i så fall vem/vilka som är detta. Samtliga beslut innehåller inform-

ation avseende när åtgärd får påbörjas. Vi noterar även att så kallad besvärshänvisning, 

(information om möjlighet att överklaga beslutet), finns med i kontrollerade beslut. Detta 

anges ligga i de beslutsmallar verksamheten använder. 

Bedömning kontrollmål 4: Digitala akter finns och är upprättade i enlighet med 

fastställda riktlinjer. 

Vi kan konstatera att vi inte har kunnat få en tydlig bild om hur bygg- och miljönämnden 

arbetar för att fullgöra kraven i Arkivlagen, vilket inte är tillfredställande. Detta bidrar till 

att kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Bygg- och miljönämnden bör därför i sam-

verkan med kommunstyrelsen tillse att dokumentordningen ses över så att erforderliga 

styrdokument enligt Arkivlagen tas fram. 

Vi bedömer att bygg- och miljöverksamhetens ärendehanteringssystem innehåller väg-

ledning för upprättandet av akter. Vi kan konstatera att digitala akter upprättas. Vårt 

stickprov visar en mindre avvikelse notering av när ett ärende bedömts vara komplett 

men utifrån ett övergripande perspektiv gör vi bedömningen att handläggningen innehål-

ler dokumentation av väsentliga händelser och att beslut innehåller erforderlig informa-

tion. 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

3.5. Kontrollmål 5: Brukarundersökningar avseende nöjdhet genomförs 

Iakttagelser 

Som angivits under kontrollmål 1 ovan ingår Finspångs kommun i Insiktsmätningen. I 

intervjuer framgår även att verksamheten genomför en egen brukarundersökning. Re-

sultat analyseras bl.a. av samhällsbyggnadschef, där utvecklingsåtgärder framarbetas, 

vilka sammanfattas enligt följande:  

• Samspelet (2018) 

• Studiebesök (2018) 

• Workshops (2019) 



 
 

16 

I Insiktsmätningen mäts kommunens upplevda service och möjliggör jämförelse med 

andra kommuner. I mätningen ges företagare som haft ett ärende med kommunen inom 

något myndighetsområde möjlighet att svara på en enkät med frågor om information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhets och effektivitet samt med hjälp av 

tre frågor göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbe-

dömning som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Ett av områdena i 

undersökningen är bygglovshandläggning.  

I årsbokslut för år 2018 redovisade Finspångs kommun att de senaste åren fått ett allt 

sämre resultat. I undersökningen år 2018 (baserat på siffror från 2017) hamnade kom-

munens totala NKI på 65, vilket är historiskt lågt. Bygglov fick ett NKI på 58 där rikssnit-

tet är 63. Kommunen tappar mest under faktorerna tillgänglighet, kompetens och rätts-

säkerhet. 

Baserat på siffror från 2018 redovisar Finspång en förbättring. Totalt NKI uppgår till 70, 

vilket dock fortfarande ligger efter i jämförelse med medeltalet för medverkande kommu-

ner på 72. Den största förbättringen är avseende bygglov som uppgår till ett NKI på 73, 

vilket dessutom är högre än rikssnittet på NKI 63. De index som levererar högst NKI 

inom bygglov är tillgänglighet och information. Index som bemötande och effektivitet le-

vererar lägst NKI.  

År 2018 var första gången verksamheten genomförde en egen kundundersökning. Detta 

skedde via en enkät som skickades ut via post till samtliga som fått ett beslut i förhands-

besked, lov och anmälan. Totalt inkom dock bara 12 svar. Majoriteten ansågs vara 

nöjda med beslutet i ärendet och med bemötandet samt att beslut var lättförståeligt. 

Gällande hur respondenterna upplevde handläggningstiden är svaren mer varierande i 

jämförelse med föregående frågor. Generellt upplevs tiden till stor del positiv. Just nu 

genomförs enkäten återigen, under perioden oktober - december, och denna gång 

skickas den istället ut elektroniskt i hopp om en högre svarsfrekvens.  

Ovan nämnda utvecklingsåtgärder 

Samspelet är ett utvecklingsarbete som kommunen genomför i samarbete med Företa-

garna och som syftar till att utveckla kommunens näringslivsservice som helhet. Med 

bakgrund i en undersökning genomfördes i september 2018, en övning för handläggare, 

politik och företag. Övningen syftade till att de olika parterna skall kunna se varandras 

olika perspektiv och underlätta samarbetet och av intervju framkommer detta som gi-

vande. En medarbetare från bygg- och miljöenheten var enligt uppgift med vid denna 

workshop. Fokusområden för kommande utvecklingsarbete är enligt kommunens årsre-

dovisning år 2018 utveckling av processer tillgänglighet, attityd och service till näringsli-

vet.   

En del i arbetet med samspelet var under år 2018 en studieresa till Rättvik för att få 

mer information om deras taxemodell3. Av intervju framkommer att två stycken work-

                                                
3 Den så kallade Rättviksmodellen fokuserar på en rådgivande dialog kring tillsynsarbetet och kunden faktu-

reras i efterhand i stället för en årlig faktura, där det i kommuner har hänt att ingen tillsyn alls genomförts. 
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shops i myndighetsutövning kommer genomföras i november och december 2019. Fo-

kus ligger på utbildning och utveckling av myndighetsutövningen. 

Resultatet från båda undersökningarna har enligt uppgift inte tydligt rapporterats till 

nämnd men inom verksamheten. I intervjuerna ges olika svar om hur tydligt resultatet 

utgör en del av ett systematiskt utvecklingsarbete. I bygg- och miljöenhetens verksam-

hetsplan framgår några aktiviteter som kan kopplas till utvecklingsarbetet, exempelvis - 

Proaktivt arbete för att fånga upp företag/privatpersoner i miljö- och samhällsbyggnads-

frågor samt Utreda myndighetstaxa utifrån genomförda tillsyner. Vi har i granskningen 

dock inte tagit del av någon tydlig handlingsplan för utvecklingsarbetet och det anges att 

bygg- och miljöenheten inte upplevs vara en del av ett gemensamt utvecklingsarbete för 

ett sammanhållet näringslivsarbete.  

Bedömning kontrollmål 5: Brukarundersökningar avseende nöjdhet genomförs. 

Vi kan konstatera att kommunen genomför Insiktsmätningen som inkluderar bygglovs-

handläggningen och att bygg- och miljöenheten sedan år 2018 genomför en egen bru-

karundersökning. Kommunen arbetar även med utveckling av sin näringslivsservice 

inom ramen för Samspelet. Utifrån intervjuer och erhållet underlag kan vi inte se att 

undersökningarna utgör en tydlig grund för ett systematiskt utvecklingsarbete inom 

bygg- och miljönämndens verksamhet, vilket därför ses som ett förbättringsområde. 

Detta bidrar till att kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

3.6. Kontrollmål 6: Nyckeltalsstatisk avseende handläggningstid och jämfö-
relser 

Iakttagelser 

Av intervju framkommer att sektor samhällsbyggnad tar fram nyckeltalsstatistik, vilken 

vidare jämförs med andra kommuner. Dessa är Kumla, Lindesberg, Habo, Karlskoga, 

Mark, Söderhamn och Eslöv, vilka är övergripande liknande kommuner. Nyckeltal som 

jämförs är:  

• Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst kr/inv 

• Nettokostnad miljö, hälsa och hållbarutveckling kr/inv 

• Nettokostnad miljö, hälsa, myndighetsutövning och tillståndsprövning kr/inv 

• Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 

• Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering och parker kr/inv 

• Cykelväg i kommunen, meter/inv 

Ovanstående visar att nyckeltalsstatistik beträffande bygglovsverksamheten avseende 

handläggningstid och bygglovsärenden inte direkt inkluderas.  

Av intervju framkommer att en taxejämförelse genomförts. Det framgår även att jämfö-

relser är något verksamheten har ambition och vilja att arbeta mer med. Vi noterar att de 

i samband med revisionen skickat ut förfrågningar till kommuner angående ett jämförel-

searbete beträffande bygglovsverksamheten.  
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I samband med granskningen har vi genomfört en kontroll av statistik i KOLADA4. Vi kan 

konstatera att vi inte kunde finna någon inrapporterad statistik om bygglov för Finspångs 

kommun. 

Bedömning kontrollmål 6: Nyckeltalsstatiskt beträffande handläggningstid och 

bygglovsärenden tas fram och jämförs med andra kommuner 

Utifrån intervjuer gör vi bedömningen att handläggningstider för bygglovsärenden är ett 

tydligt fokus i verksamheten. Granskningen visar dock att nämnden endast följer upp 

handläggningstider en gång per år och att det inte har genomförts några jämförelser av 

nyckeltal med andra kommuner avseende handläggningstid och bygglovsärenden. 

Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 KOLADA – Kommun och Landstingsdatabasen innehåller statistik om bl.a. kommuners olika 
verksamheter. 
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4. Revisionell bedömning 
Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att bygg- och miljönämn-

den och kommunstyrelsen inte helt säkerställer att handläggningsprocessen avseende 

bygglov sker på ett ändamålsenligt sätt. 

4.1. Rekommendationer 

➢ Tydliggör bygg- och miljönämndens målstyrning och verksamhetsplan och säkerställ 

att relevanta indikatorer/nyckeltal kopplat till bygglov och nämndens uppdrag och 

utvecklingsambitioner tas fram och följs upp av nämnden med regelbundenhet. 

Nyckeltal som möjliggör jämförelser med andra kommuner bör prioriteras. Verksam-

hetsplanen bör även tydligt kommuniceras till nämnden och internt inom verksam-

heten.  

➢ Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen bör tillse att information från genom-

förda undersökningar tydligare utgör en grund för en systematisk utveckling av bygg- 

och miljönämndens verksamhet. 

➢ Även om bygg- och miljönämnden inte har något ekonomiskt ansvar har nämnden 

ett tydligt ansvar från kommunfullmäktige att utföra sådana uppgifter som enligt plan- 

och bygglagen eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom byggnadsvä-

sendet. Mycket av nämndens verksamhet finansieras via taxor men inte allt. Med 

utgångspunkt i den befintliga tillsynsskulden anser vi därför att det är viktigt att 

nämnden tydligare involveras i kommunens budgetprocess. 

➢ Bygg- och miljönämnden bör i samverkan med kommunstyrelsen (som arkivmyndig-

het) tillse att dokumentordningen ses över och att erforderliga styrdokument enligt 

Arkivlagen tas fram. 

➢ Säkerställ att internkontrollplanen följs upp av nämnden i enlighet med de tidsinter-

vall som anges i internkontrollplanen. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Finspångs kommuns revisorer genomfört en granskning av 
uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen ingår i revisions-
planen för 2019 och syftar till att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen av 
den verksamhet som bedrivs av externa utförare tillräcklig?  

Vår samlade revisionella bedömning är att den interna kontrollen av den verksamhet 
som bedrivs av externa utförare inte är helt tillräcklig. Den samlade bedömningen 
grundar sig på delbedömningen av de sex kontrollmålen som presenteras nedan. 

Finns fastställda system och rutiner för uppföljning av avtal med externa 
utförare? 

Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. Kommunen har inte antagit något program 
med mål och riktlinjer för den verksamhet som utförs av privata utförare i enlighet med 
kommunallagen. Det finns inga system och rutiner och ansvarsfördelningen bedöms 
som otydlig. 

Finns en samlad bild över vilka externa avtal som finns? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. De nyckelpersoner som arbetar centralt i 
organisationen känner till de fyra avtal som kommunen har med privata utförare. Det går 
dock inte att ta fram någon sammanställning över avtal med privata utförare, genom att 
exempelvis söka i avtalsdatabasen. Det gör att övrig verksamhet har svårt att få en 
överblick över aktuella avtal med privata utförare. Det skapar också en sårbarhet i de 
fall antalet avtal ökar eller dessa nyckelpersoner avslutar sina tjänster.  

Är avtal utformade så att de täcker in aktuellt behov och undviker tvister 
om utförandet? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi bedömer att de två avtalen för vuxenut-
bildning samt avtalet för samhällsbetalda resor är utformade så att tvister om utförandet 
undviks. Avtalet Arena Grosvad innehåller däremot vissa otydligheter. 

Sker uppföljning av det som överenskommit i avtalet? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi bedömer att strukturerad avtalsuppfölj-
ning inte sker för de två avtalen för vuxenutbildning samt avtalet för samhällsbetalda 
resor. Det finns ingen fastställd plan för uppföljningen och kontakterna med leverantören 
behandlar den löpande verksamheten. För avtalet Arena Grosvad bedömer vi att det 
finns en mer strukturerad avtalsuppföljning och avtalet finns med i kommunens intern-
kontrollplan. 
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Hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Vi bedömer att kommunen har en god dialog 
med samtliga leverantörer och att de är proaktiva i att undersöka misstänkta avvikelser. 

Sker rapportering av genomförd avtalsuppföljning? 

Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. Vi bedömer att det inte sker någon 
strukturerad rapportering av den avtalsuppföljning som görs för något av avtalen i. Detta 
bedöms bero på avsaknaden av styrning och reglering. Vi bedömer att insynen i 
verksamheten inte kan säkerställas av kommunen i enlighet med kommunallagen. 

Rekommendationer 

Baserat på de iakttagelser som vi gjort inom ramen för granskningen lämnar vi följande 
rekommendationer: 

o Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med kommunallagen 

o Utveckla och fastställ rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande nivå och 
eventuellt på nämndnivå  

o Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar till ansvarig nämnd  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Inom flera delar av kommunens organisation utförs delar eller hela verksamheter av 
anlitade externa utförare. Berörda och för verksamheten ansvariga politiska organ har 
trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
uppgjorda avtal och utifrån kommunens mål med mera. I enlighet med de förändringar 
som införts i kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt 
övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
 
Med denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun bedömt 
det som angeläget att granska vilka system och rutiner som finns för att systematiskt 
följa upp att utförarna levererar de tjänster som har avtalats.  
 
I rapporten används begreppen externa utförare och privata utförare synonymt. 
 

1.2 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att granska vilka system och rutiner som finns för att 
systematiskt följa upp att externa utförare levererar de tjänster som har avtalats. 
Följande revisionsfråga besvaras:  
● Är den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa utförare 

tillräcklig? 
 

1.3 Revisionskriterier 
Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier: 
● Kommunallagen, lokalt fastställda styrdokument och rutiner, fullmäktiges program för 

kommunal angelägenhet som utförs av privata utförare.  
 

1.4 Kontrollmål 
Den samlade bedömningen av revisionsfrågan baseras på delbedömningen av följande 
kontrollmål: 
● Finns fastställda system och rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare? 
● Finns en samlad bild över vilka externa avtal som finns? 
● Är avtal utformade så att de täcker in aktuellt behov och undviker tvister om 

utförandet? 
● Sker uppföljning av det som överenskommit i avtalet? 
● Hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? 
● Sker rapportering av genomförd avtalsuppföljning? 
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1.5 Metod 
Metoden för granskningen har innefattat:  

● Genomgång av fastställda styrdokument och rutiner. 
● Vi har granskat de fyra avtal med tillhörande underlag som kommunen nu har med 

privata utförare: Arena Grosvad, samhällsbetalda resor, vuxenutbildning på plats 
och vuxenutbildning distans.  

● Intervjuer med företrädare för de fyra avtalen. För majoriteten av avtalen har vi 
intervjuat chef för den sektor inom vilken avtalet faller, verksamhetschef samt 
avtalsansvarig. Fem intervjuer har genomförts på plats och via telefon med totalt nio 
intervjupersoner. En intervjuförteckning med samtliga intervjuade funktioner finns i 
Bilaga 1.   
 
Rapporten har lämnats för sakavstämning till de personer i kommunen som har 
intervjuats.  
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2. Lagstiftning och organisation 
I kommunallagen (2017:721) 10 kap. 7 § definieras en privat utförare som en juridisk 
person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. 
Av 10 kap. 8 § följer vidare att en kommunal verksamhet som genom avtal överlämnas 
att utföras till en privat utförare ska kontrolleras och följas upp av kommunen. Av 9 § i 
samma kapitel framgår att när kommunen slutit avtal med en privat utförare ska den 
genom avtalet tillförsäkra sig information som ger allmänheten möjlighet till insyn i den 
överlämnade verksamheten 

Av kommunallagen 5 kap. 3 § framgår att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer 
samt övriga föreskrifter inom aktuellt verksamhetsområde ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. Detta krav infördes i Kommunallagen 2015.  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör programmet för privata utförare 
omfatta all verksamhet som kommunen lämnat över till privata utförare. Däremot ska 
programmet inte omfatta fristående skolor och förskolor eftersom den verksamheten 
regleras genom kommunens tillståndsgivning. Programmet ska fastslå hur och av vem 
uppföljningen av mål och riktlinjer ska göras. En annan viktig parameter i programmet 
gäller allmänhetens insyn, programmet ska regleras hur allmänheten ska få möjlighet till 
skälig insyn i verksamheten i praktiken.  

Avtal med externa utförare bör också följas upp för att inte strida mot 
upphandlingslagstiftningen. Utan uppföljning riskerar kommunen att bryta mot 
likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande. 
Uppföljning bör inkludera kraven på leverantören och tjänsten, upphandlingens 
utvärderingskriterier samt eventuella övriga kontraktsvillkor. 
 
Finspångs kommun genomför just nu en förändring av organisationen kring upphandling 
och inköp, där bland annat antalet inköpare ska bli färre. Företrädare för kommunen 
uppger att syftet med den nya organisationen till viss del är att formalisera 
planeringsprocessen kring upphandlingar och att arbeta mer strukturerat med 
uppföljning och kontroll av avtal. Idag ligger ansvaret för avtalsuppföljning på respektive 
avtalsansvarig. I intervjuer framkommer att den nya organisationen skulle varit på plats 
under hösten, men har blivit försenad. Vid tillfället för intervjuerna var kommunen också i 
färd med ett byte av inköpssamordnare, som är en till antalet. I flera intervjuer uppger 
tjänstemän att den nya inköpsorganisationen förväntas leda till en bättre koll på avtalen 
och ett mer strukturerat system kring kontroll och uppföljning.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 
3.1 Finns fastställda system och rutiner för uppföljning av avtal med 
externa utförare? 

Iakttagelser 
I intervjuer framkommer att Finspångs kommun inte har antagit något program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i 
enlighet med kommunallagen. De avser däremot att göra detta inom kort. 
Medvetenheten kring behovet av mål och riktlinjer för att kontrollera och följa upp avtal 
med externa utförare uppfattar vi som relativt låg hos de intervjuade. Majoriteten av de 
som intervjuats är inte medvetna om att det bör finnas ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare kan också regleras i policys eller 
riktlinjer.  

Finspångs kommuns Upphandlings- och inköpspolicy1 beskriver hur kommunen och 
helägda bolag ska genomföra upphandling och inköp. Av policyn framgår bland annat 
att upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån sju olika punkter. En av 
dessa punkter lyder “Upphandling och avtalsuppföljning ska göras rättssäkert”. Vidare 
följer av policyn att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och samordnar 
styrningen för all upphandling inom kommunen, samt att varje sektor respektive bolag 
ansvarar för sitt inköpsbehov.  

Det finns även en Riktlinje för upphandling och inköp2, vars syfte är att ge vägledning 
om hur policyn ska tillämpas i praktiken. Av riktlinjen punkt 4 framgår att kommunen ska 
ha en hög ambitionsnivå vad gäller avtals- och upphandlingsuppföljningar. Som stöd 
hänvisas till interna upphandlingssystem samt stödmaterial hos 
Upphandlingsmyndigheten. Av riktlinjen framgår också att det är de sektorer eller 
enheter som genomför upphandlingen som ansvarar för avtalet och att arbetet med 
uppföljning ska starta redan under upphandlingsfasen.  

I intervjuer framkommer att det inte finns några fastställda rutiner för uppföljningsarbetet 
på en övergripande nivå. För vissa av avtalen vi granskat finns mer eller mindre 
informella rutiner för när avstämningar med leverantören ska ske, men ingen plan för 
vilka delar i avtalet som ska följas upp och när. I intervjuer framkommer vidare en 
osäkerhet kring vart ansvaret för uppföljning och kontroll ligger.  

Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. Kommunen har inte antagit något program 
med mål och riktlinjer för den verksamhet som utförs av privata utförare i enlighet med 
kommunallagen. Det finns en upphandlings- och inköpspolicy samt en riktlinje för 
upphandling och inköp, i dessa berörs vikten av uppföljning. Det finns däremot inga 

 
1 Datum 2018-05-31, dnr saknas 
2 Dnr KS.2018.0635  
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fastställda system eller rutiner för uppföljning och kontroll av avtal på en övergripande 
nivå. Det är heller inte tydligt vem som har ansvaret för uppföljning och kontroll i 
organisationen, medvetenheten kring behovet av detta bedömer vi som låg hos de 
intervjuade. Vi bedömer ambitionen som god med den nya inköpsorganisationen och att 
kommunen har för avsikt att anta ett program för privata utförare inom kort.  
 

3.2 Finns en samlad bild över vilka externa avtal som finns? 

Iakttagelser 
Kommunen har en avtalsdatabas på intranätet, den innehåller samtliga av kommunens 
avtal. I intervjuer framgår att det i databasen inte verkar gå att söka fram vilka avtal som 
avser privata utförare enligt definitionen i kommunallagen. Vi uppfattar därmed att en 
samlad bild av kommunens avtal med externa utförare inte går att få via 
avtalsdatabasen.  
 
Kommunen har ett förhållandevis litet antal privata utförare. Flera intervjuade med 
centrala funktioner i kommunen menar att de har en samlad bild av avtalen även utan 
en komplett sammanställning på grund av att antalet är litet. Andra intervjupersoner 
uppger att de har en god bild över vilka avtal som finns med externa utförare som rör 
den verksamhet de arbetar inom, men inte över samtliga avtal av denna typ i 
kommunen. Därmed uppfattar vi att det finns en samlad bild över de externa utförarna 
på central nivå, men inte på verksamhetsnivå. 

Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. De nyckelpersoner som arbetar centralt i 
organisationen känner till de fyra avtal som kommunen har med privata utförare. Det går 
dock inte att ta fram någon sammanställning över avtal med privata utförare, genom att 
exempelvis söka i avtalsdatabasen. Det gör att övrig verksamhet har svårt att få en 
överblick över aktuella avtal med privata utförare. Det skapar också en sårbarhet i de 
fall antalet avtal ökar eller dessa nyckelpersoner avslutar sina tjänster.  

3.3 Är avtal utformade så att de täcker in aktuellt behov och undviker 
tvister om utförandet? 

Iakttagelser 
 
Arena Grosvad 
Avtalet Arena Grosvad3 är ett driftsavtal för en anläggning med simhall, äventyrsbad och 
gym samt områden som idrottsplats och elljusspår. Det nuvarande avtalet är en 
förlängning av ett tidigare avtal med samma leverantör och gäller från 2016-01-01 och 
sex år framåt. Vid utebliven uppsägning av avtalet kan det förlängas ytterligare två år, 
därefter ska ny upphandling ske.  
 
Det finns för närvarande tre parter som agerar på anläggningen; kommunen som är 
fastighetsägare, leverantören som sköter driften samt det kommunala bostadsbolaget 

 
3 Dnr KS.2015:0636.821 
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som också de sköter viss del av driften. Från och med årsskiftet 2019/2020 tar dock 
kommunen tillbaka all fastighetsskötsel i kommunal regi. Beslutet4 fattades i 
kommunstyrelsen i mars 2019 och innebär att en ny fastighetsenhet skapas inom den 
kommunala förvaltningen.  

Vi har gått igenom avtalet gällande Arena Grosvad. Avtalet i sig reglerar inte 
leverantörens utförande av uppdraget. Detta görs istället i objektsbeskrivningen i 
förfrågningsunderlaget. Här beskrivs att entreprenören ska bedriva ett familjebad med 
upplevelsedel, 25 m bassäng, rehabbassäng, relax, träningslokaler och kafé. 
Restauranger och bowlinghall ingår inte i entreprenaden. Sedan följer hur verksamheten 
på arenan ska se ut. Beskrivningen av uppdraget är vid och lämnar delar av utförandet 
öppet för tolkning. Som exempel kan anges att det i objektbeskrivning står att 
utformningen av badet ska vara inbjudande och ge utrymme för lek, motion och 
rekreation. De olika delarna i badet ska kunna ses i ett enda sammanhang samt vara 
integrerade men samtidigt ändå kunna användas för separata ändamål. Det står också 
under objektsbeskrivningen att verksamheten ska vara bred, vilket lämnar öppet för 
tolkning. Beskrivningar som dessa kan orsaka tvister mellan parterna om hur tjänsterna 
faktiskt ska utföras och där förväntningarna på uppdraget kan skilja sig åt.  

I flera intervjuer framgår att skötseln av fastigheten har varit en återkommande fråga för 
avtalet Arena Grosvad. Specifikt vad som ska skötas av fastighetsbolaget och vad som 
ska skötas av leverantören. Ansvarig för avtalet Arena Grosvad uppger att det är snårigt 
och att rollerna behöver förtydligas till nästkommande upphandling. Då kommunen tar 
hem fastighetsförvaltningen vid årsskiftet bedömer flera intervjuade att det kommer att 
ge en direkt effekt för Arena Grosvad och förenkla driften. En annan utvecklingspunkt i 
avtalet avseende rollfördelningen uppges i intervjuer vara ansvaret för marknadsföring 
och utveckling av platsen. Det regleras inte i avtalet och har fallit på kommunen. 
Överlag uppges att kommunen har en mycket nära dialog med leverantören, vilket 
underlättat när dessa frågor uppstått.  

Vuxenutbildning - distansutbildning samt Vuxenutbildning - utbildning på plats 
Avtalet Utförandetjänster inom vuxenutbildning - distansutbildning5 gäller allmänna 
kurser. Avtalet Utförandetjänster inom vuxenutbildning - Utbildning på plats6 gäller Barn- 
och fritidsprogrammen samt Vård- och omsorgsprogrammen. Avtalen är treåriga och 
gäller från 2019-01-01. Kommunen har rätt att förlänga avtalen maximalt ytterligare ett 
år. Majoriteten av den erbjudna vuxenutbildningen i Finspångs kommun bedrivs i egen 
regi, sett till antal elever. Dessa två avtal anses därför av företrädare för verksamheten 
som komplement till vuxenutbildning i kommunens regi.  

Vi har gått igenom avtalen kring vuxenutbildningen och anser att avtalen är utformade 
på ett sådant sätt att de täcker in aktuellt behov. Leverantören ska under avtalsperioden 
bedriva utbildning på plats eller på distans inom bland annat vårdutbildning och 

 
4 KS Protokoll 2019-03-25 
5 Dnr KS.2018:0688.615 
6 Dnr KS.2018:0688.615 
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barnskötarutbildning där avrop av antal elever/gymnasiepoäng sker inför varje kursstart 
via speciell avropshandling.  

De två avtalen avseende vuxenutbildning på plats och på distans beskrivs av de 
intervjuade som omfattande, men med en tydlig rollfördelning. Det har inte förekommit 
några större frågor angående ansvarsfördelningen.  

Samhällsbetalda resor 
Avtalet Samhällsbetalda resor7 avser samhällsbetalda resor inom kommunens 
ytterområden. Avtalet gäller i fem år från 2019-07-01. Kommunen har rätt att förlänga 
avtalet ytterligare ett år två gånger, därmed är den maximala avtalslängden sju år. 
Kommunen erbjuder samhällsbetalda resor både i egen regi och med externa utförare. 
Beställningscentralen ligger också inom den kommunala regin.  

Vi har gått igenom avtalet och inte funnit något som tyder på att det inte skulle täcka in 
aktuellt behov gällande uppdraget och dess omfattning. Bland annat anges att avtalet 
omfattar samhällsbetalda resor i Finspångs kommuns ytterområde, Hällestad, Igelfors 
och Rejmyre med totalt tio fordon. Det är trafikslagen inom kommunal färdtjänst, 
skolskjutsar, verksamhetsresor, exempelvis skidresor och idrottsresor samt mat- och 
livsmedelstransporter.  

För avtalet uppges i intervjuer att behovet bedöms täckas in och att det inte uppstått 
några större frågor ännu, givet den korta period som avtalet har varit gällande.  

Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. I intervjuer uppges att ansvariga för 
avtalen för vuxenutbildning samt samhällsbetalda resor uppfattar dem som kompletta 
och att de täcker in aktuellt behov. För avtalet Arena Grosvad uttrycks däremot av flera 
intervjupersoner att det finns otydligheter i avtalet. Avtalsgenomgången visar att det i 
avtalet Arena Grosvad finns viss otydlighet kring omfattning och utförande. Vi bedömer 
att det finns en god medvetenhet kring eventuella otydligheter och att kommunen är 
proaktiv i att åtgärda dessa vid avtalsförnyelser eller nya upphandlingar.  

 

3.4 Sker uppföljning av det som överenskommit i avtalet? 

Iakttagelser 
Enligt SKL ska programmet för externa utförare fastslå hur mål och riktlinjer ska följas 
upp och av vem eller vilka detta ska göras. Vidare är en viktig avsikt med programmet 
att fullmäktige ska ta ansvar för att det finns resurser till uppföljningen. 

Arena Grosvad 
Av avtalet § 8 följer att kommunen har rätt och skyldighet att följa upp och kontrollera 
verksamheten som bedrivs av entreprenören. För detta syfte ska kommunen äga 
tillträde till de lokaler som verksamheten bedrivs i samt få tillgång till uppgifter som de 
anser nödvändiga. Vidare följer att entreprenören ska ge kommunens insyn i företagets 
ekonomiska ställning och att kommunens revisorer har rätt att kontrollera och utvärdera 

 
7 Dnr KS.2017.0072 
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verksamheten. Parterna ska regelbundet sammanträda för genomgång av 
verksamheten, vid dessa sammanträden ska protokoll föras.  I § 9 regleras kommunens 
insyn i entreprenörens verksamhet. Där framgår att entreprenören är skyldig att på eget 
initiativ informera om verksamheten. Det framgår också att insynen som ges till 
kommunen ska ske på ett sådant sätt att de kan kontrollera att verksamheten bedrivs i 
enlighet med mål och riktlinjerna fastställda av fullmäktige och ansvarig nämnd, samt de 
föreskrifter som finns för verksamheten.  

I förfrågningsunderlaget tillhörande avtalet för Arena Grosvad regleras planering, 
samråd, uppföljning och utvärdering i punkten 2.13. Här framgår bland annat att system 
för utvärdering av entreprenörens verksamhet ska utarbetas gemensamt med 
beställaren.  

Avtalet för Arena Grosvad finns med i kommunens internkontrollplan8. Av 
internkontrollplanen för 2019 framgår att uppföljning av avtalet avseende 
driftentreprenaden Arena Grosvad ska ske genom uppföljningsträffar med leverantören. 
Uppföljningen ska rapporteras till sektorschef i maj månad.  

I intervjuer med ansvariga för avtalet Arena Grosvad framkommer att de tar in 
halvårsrapporter innehållandes statistik från leverantören och att de har en tät dialog om 
vad som ska rapporteras. Som exempel uppges att kommunen har begärt att 
leverantören även ska rapportera statistik om medlemmarna samt deras personal. I 
intervjuer framgår också att kommunen träffar leverantörens VD och marknadschef två 
gånger om året då de till exempel diskuterar frågor som rör fastigheten. Det finns ingen 
skriftlig rutin för vilka möten som ska hållas eller när uppföljning av en specifik del av 
avtalet ska ske. Däremot har avtalsansvarig en mycket nära dialog med leverantören 
och arbetar från anläggningen varje vecka. Vi uppfattar att det finns en god, om än 
informell, rutin för uppföljning av avtalet. 

Vuxenutbildning - distansutbildning samt Vuxenutbildning - utbildning på plats 
De två avtalen Vuxenutbildning på plats respektive distans är utformade på samma sätt 
och innehåller likadana punkter för uppföljning och kontroll. Punkt 8.6 reglerar 
uppföljning och rapportering som del av leverantörens åtaganden. Av punkten framgår 
att leverantören ska ha dokumenterade rutiner för återkoppling av resultat, analyser och 
åtgärdsförslag till kommunen. Att denna punkt avser leverantörens och inte kommunens 
åtagande bekräftas också i intervju med företrädare för avtalet. Vidare framkommer att 
avtalsansvariga inte har begärt att se leverantörernas dokumenterade rutiner för 
återkoppling av resultat mm som följer av avtalet. I punkt 16.0 beskrivs att leverantören 
ska följa de åtta kärnkonventionerna som följer av International Labour Organization 
(ILO) samt att kommunen eller utomstående kontrollorganisation ska följa upp att detta 
sker.  

Av intervjuer framgår att dialogen med de två leverantörerna av vuxenutbildning är tät 
och att avstämningar hålls via telefon eller mail veckovis. Avstämningarna uppges 
främst behandla elevperspektivet med eventuella synpunkter på utbildningen från 

 
8 Dnr KS.2018.1340 
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eleverna. Utbildningsresultaten följs upp som en del av verksamheten vuxenutbildning 
som helhet. I intervju med företrädare för avtalen framgår att det inte finns någon plan 
för vilka uppföljningar eller avstämningar som ska göras, om det ska genomföras någon 
uppföljning uppges vara otydligt. Intervjupersoner menar att avtalen skrivs centralt och 
vem som har ansvaret för att följa upp dem är otydligt.  

Samhällsbetalda resor 
I punkt 12.0 beskrivs att leverantören ska följa de åtta kärnkonventionerna som följer av 
International Labour Organization (ILO) samt att kommunen eller utomstående 
kontrollorganisation kan följa upp att detta sker. Vi noterar att det inte finns någon 
avtalspunkt som reglerar uppföljningen på en övergripande nivå. Det finns däremot 
vissa punkter i avtalet som är tydliga att leverantören ska rapportera om, exempelvis när 
bränslerapportering ska göras.  

I intervju med företrädare för avtalet framgår att uppföljning sker, men inte enligt någon 
struktur eller plan. Detta menar de intervjuade beror på att avtalet är nytt och att de inte 
kommit tillräckligt långt in i avtalsperioden för att börja med ren uppföljning. Eftersom 
kommunen har beställningscentralen kopplad till samhällsbetalda resor i egen regi, 
menar företrädare för avtalet att det finns ett kvalitetssystem som medger kontinuerlig 
uppföljning när problem rapporteras in.  

Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. För de två avtalen som avser vuxen-
utbildning samt avtalet för samhällsbetalda resor genomförs regelbundna möten med 
leverantören, vi bedömer dock att dessa i all väsentlighet behandlar verksamheten och 
sker vid behov. För dessa sker ingen strukturerad avtalsuppföljning enligt en fastställd 
plan, vilket vi bedömer beror på avsaknaden av styrning. För avtalet Arena Grosvad 
finns däremot avtalsuppföljning som ett moment i internkontrollplanen och vi bedömer 
därmed att det finns en struktur för uppföljning och kontroll av det avtalet som saknas för 
resterande. Vi bedömer att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning kring upp-
följning av avtal generellt i kommunen.  
 

3.5 Hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? 

Iakttagelser 
Enligt Upphandlingsmyndigheten bör avtalsvillkoren reglera hur avvikelser ska hanteras. 
Myndigheten rekommenderar också en reglerad sanktionstrappa som tillämpas vid 
avvikelse från avtal. För de avtal med externa utförare som vi har granskat framkommer 
i intervjuer att det inte funnits något behov av vitesföreläggande eller andra sanktioner.   
 
Arena Grosvad 
Av § 19 följer att entreprenören är skyldig att utge vite i det fall att tjänsten inte utförs i 
enlighet med avtal. Vite utgår med 5000 kr per påbörjad vecka och reklamationspunkt 
kan maximalt uppgå till 50 000 kr per månad. I § 32 fastställs hanteringen vid fel och 
brister i entreprenaden. Fel eller brist ska anmälas till entreprenörens ombud vid sam-
rådsmöte. Om entreprenören inte avhjälper felet eller bristen får kommunen göra detta 
på bekostnad av entreprenaden. Detta kan ske genom avdrag på ersättningen eller 
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fakturering. Om parterna inte är överens om hur ett fel eller en brist ska åtgärdas ska 
kommunen skicka en skriftlig anmaning till entreprenörens VD och/eller styrelse. I § 33 
regleras förutsättningarna för hävning av kontraktet. Om tre skriftliga anmaningar gjorts 
från kommunen angående fel eller brist inom loppet av tre kalendermånader har 
kommunen rätt att häva kontraktet. Kontraktsbrott av väsentlig betydelse samt 
entreprenörens brist på system och rutiner för kvalitetssäkring är också grunder för 
kontraktshävning.  

I intervjuer med företrädare för avtalet Arena Grosvad framgår att det inte skett några 
avvikelser från avtalet som har krävt vite. Däremot uppges att det förekommit oklarheter 
kring vilken part som ska stå för vad. Som exempel berättas om ett bastuaggregat som 
vid flera tillfällen gått sönder. Enligt avtalet ska leverantören stå för kostnaden under ett 
visst intervall och sedan fastighetsbolaget under ett annat, vilket föranledde 
diskussioner kring ansvaret. Det slutade med att kommunen stod för kostnaden, 
eftersom problemet behövde lösas skyndsamt.  

Vuxenutbildning - distansutbildning samt Vuxenutbildning - utbildning på plats 
Vi noterar att båda avtalen för vuxenutbildning innehåller bestämmelser om hantering av 
avvikelser från avtalet i punkterna 10.0 samt 19.0. I punkt 16.0 regleras, utöver 
uppföljningen av leverantörens följsamhet till ILO:s åtta kärnkonventionerna, att en 
överträdelse av någon av dessa kärnkonventioner ger kommunen rätt att säga upp 
avtalet. Hävning av avtalet av andra orsaker regleras i punkt 19.0. Där presenteras fem 
punkter vilka ger rätt till hävning från kommunens sida. I punkt 19.0 anges också att 
avtalet kan hävas med omedelbar verkan av endera parten om väsentligt avtalsbrott 
sker och då rättelse inte skett inom 30 dagar från skriftlig anmaning.  

I intervjuer framkommer att inga avvikelser från avtalen har inträffat. Flera intervju-
personer framhåller att en god dialog med båda leverantörerna gör det lättare att 
kontrollera att avvikelser inte sker.  

Samhällsbetalda resor 
I punkt 15.2 framgår att entreprenören kan komma att faktureras viten vid brister i 
avtalad kvalitet enligt punkt 14.0. Vidare framgår att entreprenören själv ska rapportera 
till kommunen om de inte levererat avtalad kvalitet inom ett dygn från att bristen inträffat. 
Av punkten 15.2.3 följer att vid en allvarlig brist i avtalad kvalitet ska entreprenören på 
kommunens begäran upprätta en åtgärdsplan. Denna ska innehålla en analys av 
orsaken till bristerna samt ett åtgärdsprogram. Punkt 15.2.4 redovisar vitesbelopp för 
olika brister i avtalad kvalitet. Av punkt 19.0 framgår under vilka förutsättningar som 
kommunen har rätt att häva avtalet.   

I intervjuer framgår att kommunen i det tidigare avtalet, som var slutet med samma 
leverantör, diskuterade vitesföreläggande även om det aldrig genomfördes. Detta hade 
ansvariga i åtanke då det nya avtalet slöts. För detta avtal uppges också i intervjuer att 
dialogen med leverantören är god, vilket ger en god förutsättning för att lösa eventuella 
frågor som uppstår.  
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Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Kommunen har en god dialog med samtliga 
leverantörer och är proaktiv i att undersöka misstänkta avvikelser. Vi bedömer att de 
kravs som ställs i avtalen uppfylls. För avtalet Arena Grosvad bedömer vi att de 
avvikelser som inträffat har hanterats, men inte alltid till fördel för kommunen.  
 

3.6 Sker rapportering av genomförd avtalsuppföljning? 

Iakttagelser 
I SKL:s information om programmet för externa utförare framgår att det bör fastslå hur 
återkopplingen av avtalsuppföljningen till fullmäktige ska ske. Vidare föreslås att an-
svariga nämnder ska uppdras att upprätta en uppföljningsplan som sedan återredovisas 
till fullmäktige. Återkopplingen till fullmäktige är viktig eftersom den ger underlag till 
diskussioner av strategiskt slag. 

För avtalen avseende vuxenutbildning och samhällsbetalda resor uppges att 
rapportering av avtalsuppföljning inte har efterfrågats av kommunstyrelsen och därför 
inte har genomförts. För avtalet Arena Grosvad ges liknande information angående den 
löpande uppföljningen. Däremot framkommer att de halvårsrapporter som producerats 
av leverantören har rapporterats vidare till kommunfullmäktige på förfrågan, eftersom 
det funnits ett stort intresse för det. Även den uppföljning som gjorts i enlighet med 
internkontrollplanen har rapporterats till sektorschef och vidare till kommunstyrelsen. 

Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. Det sker ingen strukturerad rapportering av 
den avtalsuppföljning som görs för något av avtalen. Detta bedömer vi beror på 
avsaknaden av styrning och reglering i frågan. Vi bedömer att kommunen inte kan 
säkerställa att insynen i verksamheten som utförs av privata utförare kan garanteras för 
allmänheten, vilket följer av bestämmelserna i kommunallagen.     
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4. Revisionell bedömning 
 

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen av den 
verksamhet som bedrivs av externa utförare tillräcklig?  

Vår samlade revisionella bedömning är att den interna kontrollen av den verksamhet 
som bedrivs av externa utförare inte är helt tillräcklig. Den samlade bedömningen 
grundar sig på delbedömningen av de sex kontrollmålen.  
 

4.1 Rekommendationer 
Baserat på de iakttagelser som vi gjort inom ramen för granskningen lämnar vi följande 
rekommendationer: 

● Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare i enlighet med kommunallagen. 

● Utveckla och fastställ rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande nivå och 
eventuellt på nämndnivå.  

● Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar till ansvarig nämnd. 
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5. Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
 
Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Bedömning  

Finns fastställda 
system och rutiner 
för uppföljning av 
avtal med externa 
utförare? 

Ej uppfyllt 
Kommunen har inte antagit något program med mål 
och riktlinjer för den verksamhet som utförs av privata 
utförare i enlighet med kommunallagen. Det finns inga 
system och rutiner och ansvarsfördelningen bedöms 
som otydlig.  

 

Finns en samlad 
bild över vilka 
externa avtal som 
finns? 

Delvis uppfyllt  
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. De 
nyckelpersoner som arbetar centralt i organisationen 
känner till de fyra avtal som kommunen har med 
privata utförare. Det går dock inte att ta fram någon 
sammanställning över avtal med privata utförare, 
genom att exempelvis söka i avtalsdatabasen. Det gör 
att övrig verksamhet har svårt att få en överblick över 
aktuella avtal med privata utförare. Det skapar också 
en sårbarhet i de fall antalet avtal ökar eller dessa 
nyckelpersoner avslutar sina tjänster.  

 

Är avtal utformade 
så att de täcker in 
aktuellt behov och 
undviker tvister om 
utförandet? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att de två avtalen för vuxenutbildning samt 
avtalet för samhällsbetalda resor är utformade så att 
tvister om utförandet undviks. Avtalet Arena Grosvad 
innehåller däremot vissa otydligheter.   

Sker uppföljning 
av det som 
överenskommit i 
avtalet? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att strukturerad avtalsuppföljning inte sker 
för de två avtalen för vuxenutbildning samt avtalet för 
samhällsbetalda resor. Det finns ingen fastställd plan 
för uppföljningen och kontakterna med leverantören 
som behandlar den löpande verksamheten. För avtalet 
Arena Grosvad bedömer vi att det finns en mer 
strukturerad avtalsuppföljning och avtalet finns med i 
kommunens internkontrollplan. 

 

Hanteras 
upptäckta 
avvikelser från 
ingångna avtal? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att kommunen har en god dialog med 
samtliga leverantörer och att de är proaktiva i att 
undersöka misstänkta avvikelser.  
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Sker rapportering 
av genomförd 
avtalsuppföljning? 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att det inte sker någon strukturerad 
rapportering av den avtalsuppföljning som görs för 
något av avtalen. Detta bedöms bero på avsaknaden 
av styrning och reglering. Vi bedömer att insynen i 
verksamheten inte kan säkerställas av kommunen i 
enlighet med kommunallagen. 
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Bilaga 1 
Intervjuförteckning 
Intervjuer har hållits med följande funktioner inom kommunen: 

● Tf sektorschef sektor utbildning 
● Verksamhetschef vuxenutbildning 
● Sektorschef sektor samhällsbyggnad 
● Verksamhetschef planeringsenheten 
● Trafikstrateg sektor samhällsbyggnad  
● Tf kommundirektör 
● Biträdande kommundirektör 
● Fritidsutvecklare  
● Rektor, studie- och yrkesvägledare, sfi samt grundkurser 

Dokumentförteckning 
Följande dokument har inhämtats från kommunen och analyserats i granskningen: 

● Internkontrollplan 2019, dnr KS.2018.1340 
● Riktlinjer för upphandling och inköp, dnr KS.2018.0635 
● Upphandlings- och inköpspolicy, datum 2018-05-31 dnr saknas 
● Avtal Arena Grosvad, dnr KS.2015:0636.821 
● Förfrågningsunderlag till avtal Arena Grosvad, datum/dnr saknas 
● Halvårsrapport Medley 2019, datum/dnr saknas 
● Avtal samhällsbetalda resor, dnr KS.2017.0072 
● Anbudsförfrågan och upphandlingsföreskrifter samhällsbetalda resor, dnr 

KS.2017.0072 
● Skakrav samhällsbetalda resor Finspång 2017, dnr UH-2017-56 
● Avtal Utförandetjänster inom Vuxenutbildning Distansutbildning, dnr 

KS.2018.0688.615 
● Avtal Utförandetjänster inom Vuxenutbildning Utbildning på plats, dnr 

KS.2018.0688.615 
● Anbudsförfrågan och upphandlingsföreskrifter Utförandetjänster inom 

vuxenutbildning, dnr KS.20180688.615 
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av Finspångs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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