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1. Sammanfattning 

Revisorerna genomför som en del i sin revisionsprocess årligen den så kallade övergripande 

granskningen. Inriktningen och syftet är att revisorerna skall inhämta dels kunskap och för-

ståelse för nämnder och styrelsens uppdrag och dels bedöma nämndernas och styrelsens 

egen bedömning av den interna kontrollen i verksamheterna. De förtroendevalda revisorerna 

har, tillsammans med sakkunnigt biträde, träffat nämnderna och kommunstyrelsen för en 

genomgång och diskussion av svar på ett antal frågor som de i förväg ombetts att besvara 

skriftligen.  

Detta ligger sedan till grund för såväl revisorernas uttalande i ansvarsfrågan som revisorer-

nas risk- och väsentlighetsbedömning, d.v.s. prioritering av övriga revisionsinsatser. 

Vi uppfattar att nämnden har en god kontroll på sin verksamhet och ekonomi men att det 

fortfarande finns behov av att utveckla internkontrollarbetet. Vi tycker att det är positivt att 

nämnden undersöker kundnöjdheten men vi vill understryka vikten av att resultatet analyse-

ras för att hitta förbättringsområden samt att man arbetar mot att öka svarsfrekvensen. 

Eftersom revisorerna under 2012 har genomfört en fördjupad granskning av kommunens 

samlade interna kontroll har inte revisorerna inom ramen för denna övergripande granskning 

begärt in rapporteringen av 2011 års genomförda kontroller enligt internkontrollplanerna, ej 

heller internkontrollplaner för 2012. 

Då granskningen har genomförts i samverkan mellan revisorerna och sakkunnigt biträde från 

KPMG är rapporten och de bedömningar som görs här gemensamma. 

2. Inledning 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning granskar revisorerna 

årligen all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.  

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet arbetar revisorerna i Askersund 

och deras sakkunniga biträde med nämndbesök och frågeställningar som i förväg besvarats 

skriftligen av respektive nämnd och kommunstyrelsen. Svaren på frågorna med komplette-

ring av ytterligare frågor från revisorerna har sedan följts upp i dialog med respektive 

nämnd. Den väsentliga inriktningen för granskningen är följaktligen nämndens självbedöm-

ning, dialogen mellan nämnd och revisorer samt revisorernas bedömning och analys.  

3. Syfte 

Övergripande granskning har flera syften där det första syftet är att revisorerna ska bedöma 

om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning. Denna granskningsuppgift följer direkt av Kommunallagens 9 kap. 9 § och av 

God revisionssed. Revisorerna ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma:  

 ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, 

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten 
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 ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till 

varandra  

 räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med 

lagstiftning och god redovisningssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet 

 intern kontroll
1
: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräck-

lig, d.v.s. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande.  

Ett andra syfte är att skapa ett underlag till revisorerna för bedömning av väsentlighet och 

risk i verksamheterna vilket i sin tur utgör underlag för de fördjupningsprojekt som reviso-

rerna genomför varje år. 

Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att varje år diskutera nämndledamöternas ansvar 

för verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnder och styrelse att 

genom reflexion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller 

fördjupas.  

4. Metod 

Den övergripande granskningen 2012 har genomförts genom att nämnder och kommunsty-

relse tillställts ett antal frågeställningar som de ombetts att i förväg besvara skriftligen. De 

förtroendevalda revisorerna har sedan, tillsammans med sakkunnigt biträde, träffat nämn-

derna och kommunstyrelsen tillsammans med representanter för respektive förvaltning för 

en genomgång och diskussion av svaren.  

Då granskningen har genomförts i samverkan mellan revisorerna och sakkunnigt biträde från 

KPMG är rapporten och de bedömningar som görs här gemensamma. 

5. Resultat av granskningen 

I den nedanstående resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrån den 

dialog som fördes mellan nämnden och revisorerna dels utifrån utskickade frågeställningar 

och dels utifrån andra aktuella frågor som diskuterades vid de gemensamma träffarna. 

Ambitionen är inte att redovisa fullständigt för de diskussioner som förts med varje 

nämnd/styrelse utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser.  

Vid mötet med nämnden framförs att de har en bra nämnd och bra tjänstemän och att det är 

ett bra samarbetsklimat. Nämndens verksamhet är i hög grad styrd av lagar. Samgåendet i en 

gemensam nämnd har inneburit en förstärkning kompetensmässigt och det är den största 

styrkan med denna organisation. Från de ingående kommunerna framförs att de inte hade 

klarat kompetens och verksamhet om de inte bildat en gemensam nämnd. Varken politiker 

eller tjänstemän kan se att det finns några nackdelar med nuvarande organisation.  

                                                      
1 I och med att revisorerna utifrån revisionsplanen för 2012 fattat beslut om en fördjupad granskning gällande 

kommunens samlade interna kontroll tas inte detta område upp till diskussion i samband med den övergripande 

granskningen denna gång. 
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Vid mötet uppkommer frågan om eventuellt samgående med fler kommuner och nämnden 

menar då att om det skulle komma förfrågningar från andra kommuner så är de öppna för att 

utöka samverkan. I Lekeberg ökar invånarantalet men i Askersund och Laxå minskar det. 

Marknadsföring av attraktiva tomter är en viktig åtgärd.  I Laxå sitter företrädare för nämnd 

och förvaltning i plangruppen och där lägger de upp strategier för att ta fram intressanta 

områden. 

För 2012 beräknar nämnden ett positivt resultat på ca 400 tkr. Nämnden räknar med att de 

under 2013 kommer att kunna klara verksamheten inom sin budgetram. De stora invester-

ingarna som krävdes i samband med bildandet av nämnden är nu genomförda. 

 

Under året anställdes en planarkitekt för att klara behovet mot den privata marknaden. Arbe-

tet med detaljplaner till den privata marknaden beräknas täcka kostnaden för denna planarki-

tekt. Intäkterna är dock avhängiga av hur många bygglovsansökningar som inkommer. Det 

innebär att ju fler detaljplaner som görs desto fler bygglovsansökningar inkommer till 

nämnden. Det finns mycket tillgängliga tomter vilket innebär intäkter för nämnden om dessa 

ska bebyggas.   

Det är inte mycket upphandlingar som förekommer men då det sker tar förvaltningen hjälp 

av inköpsansvarig. Det har varit en upphandling på ett IT-system.  

Lokalmässigt sitter förvaltningen trångt men de väntar på att KKC ska byggas i Askersund. 

Det pågår kontinuerlig utbildning i lagstiftning och eventuella förändringar. Det går ut en 

information ”Ove Sahls byggskola” till invånare i kommunerna för att förhindra att männi-

skor bygger svart. 

Ett problem är att överklaganden tar så lång tid då det kan ta upp till två år. Enligt lagstift-

ningen ska handläggning av bygglovsärenden ske inom tio veckor. Inom Sydnärkes bygg-

nämnd sker handläggningen i regel inom två veckor vilket innebär att de klarar lagstiftning-

ens krav med goda marginaler. 

Det har skickats ut enkäter till de som ansökt om byggloven för att mäta ”kundnöjdheten”. 

Svarsfrekvensen har varit ca 40 % och i stort sett är det positiva svar. De ska göra en stati-

stiksammanställning på de inkomna enkäterna. 

Kontroller av bygglovshandläggningen sker inom ramen för internkontroll och nämnden 

menar att de kan utöka internkontrollarbetet mer. 

När det gäller bygglov eller planering är det alltid två personer som ska titta på ärendet. Det 

har gjorts mycket planer och det finns också mycket gamla planer som behöver göras om. 

Nya översiktsplaner görs i alla kommuner och LIS-områden (landsbyggdsområden i strand-

nära lägen). Om man samverkar i tre kommuner får man högre bidrag. Översiktsplanerna 

måste vara färdiga först.  

Nämnden ska ta fram en dokumenthanteringsplan.  
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Kommentarer 

Vi uppfattar att nämnden har en god kontroll på sin verksamhet och ekonomi men att det 

fortfarande finns behov av att utveckla internkontrollarbetet. Vi tycker att det är positivt att 

nämnden undersöker kundnöjdheten men vi vill understryka vikten av att resultatet analyse-

ras för att hitta förbättringsområden samt att man arbetar mot att öka svarsfrekvensen. 

6. Uppföljning 

De samlade intryck och den information som den övergripande granskningen gett revisorer-

na kommer att användas som ett underlag i det fortsatta revisionsarbetet och är ett betydelse-

fullt underlag för revisorerna vid utformande av 2013 års revisionsplan med prioriteringar av 

fördjupade granskningar.  

Den övergripande granskningen har även stor betydelse vid granskningen av årsredovisning 

och bokslut för år 2012 och inför revisorernas bedömning av ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och förtroendevalda. 

 

Askersund dag som ovan 

 

 

Erik Schale   Karin Helin Lindkvist 

Ordförande kommunrevisionen  Certifierad kommunrevisor 

Askersunds kommun  KPMG 

 


