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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. 

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. 

Efter våra möten med kommunstyrelse och nämnder vill vi särskilt lyfta fram följande. 

Vi ser positivt på att kommunstyrelsen tittar på strukturkostnader som en del av budgetarbe-

tet och att man nu arbetar mer aktivt med målformuleringar. Vi menar dock att budgetpro-

cessen fortfarande är i behov av utveckling. En rad förändringar som vi bedömer som positi-

va har gjorts men vi menar att det finns behov av en mer genomgripande förändring av bud-

getfördelningssystemet.  Budgetramarna bör t.ex. baseras på realistiska kostnadsberäkningar 

av den verksamhet man har för avsikt att bedriva.   

I likhet med Barn- och utbildningsnämnden menar vi att frågan om de små 

landsbygdsskolorna skulle behöva belysas på ett samlat sätt. Vid små enheter är det svårare 

att täcka in alla behörigheter som krävs enligt skollagen. Frågor om skolornas kvalitet kontra 

kostnader skulle behöva utredas. Hur stora variationer är acceptabla enligt Askersunds 

kommun när det gäller exempelvis kostnader per elev och antal elever per pedagog i olika 

skolor? Vi vill även poängtera att skolors placering inte bara är en ”skolfråga” eftersom en 

sådan sak kan ha en påverkan på exempelvis företagsetableringar och kommunens 

attraktionskraft i stort. Därför menar vi att även sådant bör tas i beaktande vid en eventuell 

utredning av de små landsbygdsskolorna.  

Socialnämnden har uppvisat stora underskott under en följd av år. Även om nämnden fortfa-

rande prognostiserar underskott kan vi konstatera att det skett en positiv utveckling.    

Mot bakgrund av den situation Tekniska nämnden har befunnit sig är det till viss del förståe-

ligt att nämnden har haft problem att styra sin verksamhet. Trots det menar vi att nämnden 

inte kan undgå kritik för sin oförmåga att styra verksamheten. Vi anser att problemen med 

att förvaltningen inte verkställer nämndens beslut borde ha lyfts till kommunstyrelsen på 

formell väg.  
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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 

 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.  

                                                      
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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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 Sydnärkes byggnämnd är en gemensam nämnd 

med Lekeberg och Laxå kommun redovisas denna nämnd i en sparat rapport. 

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 nämnder/styrelse och revisorerna dels utifrån utskickade fråge-

ställningar och dels utifrån andra aktuella frågor som diskuterades vid de gemensamma träf-

farna. 

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

nämnd/styrelse utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser.  

5.1 Kommunstyrelsen 

Vid mötet med kommunstyrelsen framför styrelsen att prognosen för 2012 pekar på ett över-

skott på ca 9 mkr för kommunen som helhet och ett överskott på ca 0,5 mkr för kommunsty-

relsens egna verksamheter.  

För 2013 budgeteras ett överskott på 3 mkr vilket inte lever upp till kravet på god ekonomisk 

hushållning. Dessutom ska ytterligare 5,8 mkr arbetas in i 2013 års budget eftersom den 

summan återstår från 2012 års besparingskrav. Styrelsen bedömer dock att det kommer att 

klaras av.  

Revisorerna frågar hur den nya budgetprocessen fungerar rent praktiskt och hur man kommit 

fram till 2013 års budgetramar. Till grund för den nya budgetprocessen ligger en omvärlds-

analys som lett till vissa korrigeringar. Nettoeffekten av denna omvärldsanalys har dock bara 

blivit 600 tkr. Styrelsens avsikt är att fortsätta arbeta med omvärldsanalys och att det i större 

utsträckning ska påverka budgetarbetet.  

Kommunstyrelsen framhåller att man haft mycket diskussioner om kommunens höga struk-

turkostnader men att det inte har påverkat ramtilldelningen. Att jobba utifrån strukturkostna-

derna på detta sätt är nytt för kommunstyrelsen.   

Budgetarbetet har lett till att socialnämnden fick 3,3 mkr i utökad ram för 2013. Utifrån de 

tilldelade ramarna har nämnderna arbetat ”nedifrån” med sina arbetsbudgetar, de har alltså 

inte utgått från föregående års budget på det sätt man tidigare gjort.  

Den nya budgetprocessen har också inneburit att kommunstyrelsen jobbat mer aktivt med 

budgetarbetet och målformuleringar.  
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Revisorerna efterfrågar kommunstyrelsens syn på vad som ligger i dess roll som uppsiktsp-

liktsansvarig och hur styrningen av nämnderna ser ut i praktiken. Kommunstyrelsen framför 

att de med jämna mellanrum diskuterar nämnderna och deras verksamheter. Ett exempel på 

resultat av dessa diskussioner är utredningen rörande organisationen av kommunens tekniska 

verksamhet. Revisorerna menar att kommunstyrelsens styrning av nämnderna, exempelvis i 

form av den typen av diskussioner som styrelsen pekar på, tydligare borde framgå av styrel-

sens protokoll. Mer dokumentation av de diskussioner som förs i kommunstyrelsen efterfrå-

gas.  

Kommunstyrelsen framför också att styrelsens ordförande samt kommunchefen med jämna 

mellanrum träffar nämndernas ordföranden för att diskutera arbetssätt med mera. Dessa träf-

far protokollförs inte.  

Revisorerna påpekar att kommunstyrelsen måste försäkra sig om att nämnderna har kontroll 

på sina verksamheter och påpekar därför att det kanske behövs fler diskussioner om nämn-

derna. Det framförs att dessa diskussioner behöver prioriteras upp, det räcker inte med att det 

ligger en budgetuppföljning sist på kommunstyrelsens dagordning. Vidare framförs att dis-

kussionerna skulle behöva präglas av mer analys, var finns felen? Hur uppstår felen? 

I det här sammanhanget påpekar revisorerna att de saknar diskussioner om varför struktur-

kostnaderna i Askersund är så höga. Kommunstyrelsen framför att det till viss del handlar 

om politiska prioriteringar. Exempelvis har man valt att ha Snavlunda skola kvar. Detta val 

bygger på diskussioner och beslut som kan spåras tio år tillbaka i tiden. 

Kommunstyrelsen lyfter fram att ett sätt att försöka få ned Askersunds förhållandevis höga 

kostnader är ökad samverkan och samordning med övriga kommuner i Sydnärke.   

Kommentarer 

Vi ser positivt på att kommunstyrelsen tittar på strukturkostnader som en del av budgetarbe-

tet och att man nu arbetar mer aktivt med målformuleringar. Vi menar dock att budgetpro-

cessen fortfarande är i behov av utveckling. En rad förändringar som vi bedömer som positi-

va har gjorts men vi menar att det finns behov av en mer genomgripande utveckling av bud-

getfördelningssystemet. Budgetramarna bör baseras på realistiska kostnadsberäkningar av 

den verksamhet man har för avsikt att bedriva.    

När det gäller kommunstyrelsens protokoll är vi av uppfattningen att det på ett tydligare sätt 

bör framgå vilka diskussioner som förevarit. I nuläget är det svårt att se hur kommunstyrel-

sens uppsiktsplikt och styrning av nämnderna ser ut. Genom att på ett tydligare sätt doku-

mentera kommunstyrelsens diskussioner avseende nämnderna framstår också uppsiktsplik-

ten och styrningen på ett tydligare sätt. För att revisorerna ska kunna göra ett välgrundat och 

välmotiverat ställningstagande i ansvarsprövningsfrågan måste de kunna utröna på vilket sätt 

kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna.   

5.2 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognos 2012 visar på att nämnden kommer att klara sin budget. Jämfört med tidigare har 

Askersunds kommun fått minskade kostnader för interkommunala ersättningar eftersom det 

är färre elever som går i skolor i andra kommuner. Vid tidpunkten för den övergripande 
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granskningen var det 12 elever folkbokförda i Askersunds kommun som gick i skolan i 

Godegård, mot 25 året innan. Numera finns det elever från Zinkgruvan som väljer att gå i 

skola i Åmmeberg i stället för i Godegård.  

Vidare har Askersunds kommun nu byggt upp en egen särskola vilket innebär att fler 

särskoleelever väljer att gå kvar i Askersund. Tidigare gick i stort sett alla särskoleelever i 

andra kommuner.  

Det är få elever i vissa årsklasser vilket gör att det finns tankar på att flytta ihop klasser. 

Förskolan i Snavlunda skulle behöva utökas eftersom den är fullbelagd. Det enklaste sättet 

att göra det skulle vara att flytta skolans mellanstadium till Rönneshytta för att få tillgång till 

mer lokaler i Snavlunda. Några sådana planer finns dock inte i dagsläget eftersom det enligt 

nämnden finns ett övergripande beslut i kommunen om att bevara alla småskolor. 

Diskussioner om detta fördes bland politikerna på kommunledningsnivå i samband med 

budgetarbetet inför 2007 då politikerna kom överens om att bevara småskolorna. Något 

formellt beslut angående detta fattades emellertid aldrig.   

Vid mötet framför nämnden att frågan skulle behöva belysas på ett mer samlat sätt. Vad är 

det värt för vår kommun att ha den verksamhet vi har? Tjänstemän och politiker skulle 

behöva titta på frågan gemensamt. Det gäller att vara väldigt tydlig med vilka avsikter man 

har med förändringar av olika slag eftersom föräldrar tenderar att se flyttning av klasser som 

en början till en nedläggning av en skola. 

Eftersom nämnden avvecklade BOU-poolen från och med augusti 2012 frågar revisorerna 

vad resultatet av detta har blivit. Åtgärden beräknades innebära en besparing på ca 3,5 mkr. 

Nämnden framför dock att det har blivit svårare att få tag på vikarier som en följd av poolens 

nedläggning. På Sjöängsskolan har det lett till en del lärarlösa lektioner. Inom barnomsorgen 

har det blivit svårare att få tag på ”kända” vikarier.  

I de flesta jämförelser ligger Askersunds kommun högt i kostnader när det gäller skolan. 

Nämnden lyfter fram att en del av förklaringen är att 53 % av Askersunds elever åker 

skolskjuts samt att skolmaten i kommunen är förhållandevis dyr. Med anledning av 

kostnaderna för skolmaten diskuteras utredningen om kostorganisationen som pågår. 

Revisorerna menar att barn- och utbildningsnämnden borde vara delaktiga i denna utredning 

eftersom de påverkas av kostorganisationen i väldigt hög grad. Det framförs att det i 

dagsläget ser väldigt olika ut på olika enheter när det gäller vilket ansvar pedagogerna har 

gällande matsituationen. Nämnden menar att kostutredningen bör klargöra vem som 

ansvarar för vad och på vilket sätt.  

Nämnden har ett mål om att det ska vara max 10 elever per pedagog. Vid den senaste mät-

ningen hade det dock ökat till 11,9 elever per pedagog från 11,4 elever per pedagog vid mät-

ningen dessförinnan. Det framförs dock att det är stora variationer mellan olika skolor i 

kommunen.  

Nämnden lyfter fram lärarlegitimationen som ett frågetecken. Det är svårt att rekrytera lärare 

som kommer att ha lärarlegitimation i bild, musik, franska och spanska. Dessutom råder det 

fortfarande oklarheter hur lärarlegitimationerna kommer att bedömas. Enligt lagstiftningen 

ska alla ha lärarlegitimation 2015 men det är svårt att i dagsläget uttala sig om hur det kom-
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mer att se ut då. Det kommer att bli problem att ersätta de gamla lågstadielärarna med full 

behörighet när de går i pension. I synnerhet på små skolor med endast 3-4 lärare kommer det 

vara svårt att täcka in alla ämnen.  

Revisorerna undrar hur det går för de nyanlända eleverna i kommunen. Det framförs att 

många av dem är duktiga på engelska och att vissa kommer att få börja i vanliga skolor vår-

terminen 2013. 10 av de nyanlända är aktuella för öppen förskola varför annonsering efter 

pedagoger har skett. Förvaltningschefen uppger att man hoppas att några av de egna pedago-

gerna ska ansöka i och med att det bara handlar om ett förordnande på tre månader i taget 

vilket gör att det är svårt att få externa sökande.  

Eleverna på Hammars skola träffar de nyanlända eleverna i samband med lunch och raster 

och det uppges fungera mycket bra.  

Kommentarer 

I likhet med nämnden menar vi att frågan om de små landsbygdsskolorna skulle behöva 

belysas på ett samlat sätt. Vid små enheter är det svårare att täcka in alla behörigheter som 

krävs enligt skollagen. Frågor om skolornas kvalitet kontra kostnader skulle behöva utredas. 

Om kommunen bestämmer sig för att behålla alla små skolor måste barn- och 

utbildningsnämnden samtidigt kunna säkerställa att skolornas kvalitet bibehålls och att man 

lever upp till skollagens krav på behörigheter etc. Vad kostar det att ha kvar alla små skolor 

samtidigt som skolornas kvalitet säkerställs jämfört med vad det skulle kosta att bibehålla 

kvaliteten i större skolenheter? Hur stora variationer är acceptabla enligt Askersunds 

kommun när det gäller exempelvis kostnader per elev och antal elever per pedagog i olika 

skolor?  

 

5.3 Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens prognos avseende 2012 visar på ett positivt resultat om + 700 tkr. Det positiva 

resultatet beror bland annat på en reavinst vid försäljning av maskiner som var avskrivna, 

personal som varit frånvarande på grund av sjukdom och där de inte ersatts fullt ut, minska-

de hyreskostnader på grund av omförhandling av hyror samt minskning av lokalytor samt ett 

överskott på föreningsbidragen. En förändring som gjorts är att marknaderna som hålls i 

Askersund nu inte drivs av kommunen själv. Nämnden har arbetat för att förbättra ekonomin 

gällande Jazzfestivalen men de har inte lyckats fullt ut att få festivalen att inte ge ett negativt 

ekonomiskt resultat. 

Alla nämnder i kommunen ska utifrån kommunens övergripande mål ta fram nämndsmål. 

Det har diskuterats mycket i nämnden runt mål och vad som är konkreta och mätbara mål. 

Det finns en plan för hur nämnden ska följa upp måluppfyllelsen för de olika verksamheter-

na.  

Nämnden lyfter fram problemet med att det blir en negativ spiral med minskade befolk-

ningstal som medför minskade ramar vilket kan drabba nämnden hårt. Med ett minskat kul-

tur- och fritidsutbud finns risken att kommunen blir mindre attraktiv att bo i vilket då kan 

leda till ytterligare befolkningsminskning. 
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Det pågår en översyn för att kartlägga behovet av idrottsplatser i kommunen. Nämnden vill 

på detta sätt få ett helhetsgrepp över idrottsplatser, spontanidrottsplatser och andra lokaler 

för fritidsverksamhet.  

När det gäller samverkan med andra nämnder framförs att det fanns en tydligare koppling till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden då de arbetade för att bygga upp Famil-

jens hus. Förvaltningschefen påtalar dock att på förvaltningsnivå pågår ett aktivt samver-

kansarbete. Exempel på detta är Brottsförebyggande rådet, folkhälsoarbetet, samverkan med 

polisen samt att musikskolan spelar på kommunens äldreboenden. 

När det gäller byggandet av KKC har det enligt nämnden varit ”ganska tyst” på senare tid 

vilket troligen beror på att kommunen inväntat att planfrågorna skulle lösas. Vid mötet påta-

las att det är viktigt att nämnden är med och bevakar sina intressen i denna fråga. Nämnden 

menar att de vill vara med och delge sina kunskaper i planeringsstadiet så att de inte kommer 

in för sent.  

I förvaltningen är det en låg sjukfrånvaro. Förvaltningschefen har kontroll på att medarbetar-

samtal genomförs. Protokoll från skyddsronder går till nämnden. 

Askersunds kommun ligger enligt nämnden bland de lägsta i länet när det gäller satsning på 

kultur. De menar dock att det finns ett skapligt musikutbud men att det varit problematiskt 

under en längre tid att kunna erbjuda teater. En aktuell fråga är hur de ska kunna erbjuda mer 

teater för barn och ungdomar i kommunen. Nämnden har beslutat att alla elever i alla årskur-

ser i skolan ska erbjudas ett kulturprogram per år. 

Kommentarer  

Vi uppfattar att nämnden har utvecklat sitt målarbete och ser som positivt att det tagits fram 

mål som har en tydlig koppling till kommunens strategiska områden. Vi har också noterat 

nämndens mening när det gäller kopplingen mellan ett minskat kulturutbud och negativ be-

folkningsutveckling i kommunen.  

5.4 Socialnämnden 

Nämnden prognostiserar ett underskott om 3 960 tkr per 2012-10-31. Det prognostiserade 

underskottet har successivt minskat under året från 5,8 mkr efter årets första kvartal, 5,0 mkr 

vid delårsbokslutet 2012-08-31, 4,4 mkr vid uppföljning per 2012-09-30 och 2012-10-31 var 

det prognostiserade underskottet alltså nere på knappt 4 mkr. Nämnden har haft lägre kost-

nader för särskilda boenden än man först räknat med, vilket lyfts fram som en orsak till det 

minskade underskottet. Kostnaden för hemtjänsten har också varit något lägre än vad nämn-

den först räknat med. Därtill har nämnden infört central planering gällande personal med 

bland annat en restriktiv hållning avseende vikarietillsättning vilket också bidragit till lägre 

kostnader. Den centrala planeringen leder till effektiviseringar eftersom hemtjänstpersonalen 

nu arbetar över hela kommunen, de är inte knutna till något visst område. På så sätt är det 

enklare att täcka upp där behov finns utan att behöva tillstätta vikarier. 

Nämnden påpekar också att man tidigare fick en schablonmässigt uppräknad budgetram som 

inte stämde överens med verkligheten. Inför budget 2013 uppges förvaltningen ha gjort ett 

jättejobb med att ta fram en budget baserad på verkliga kostnader.  
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I det skriftliga svaret framhålles att nämnden i maj 2012 beslutade att tömma Lerbäckshem-

met, öppna den stängda avdelningen på Norra Bergen och successivt flytta de boende och 

personalen till Norra Bergen. Åtgärden skulle innebära fyra färre platser i särskilt boende 

och en minskad kostnad per år med 537 tkr. På grund av att beslutet har överklagats har det 

dock inte verkställts än. Socialstyrelsen hade inga invändningar mot beslutet men det ska 

även prövas av förvaltningsrätten. Eftersom Socialstyrelsen inte såg några hinder gällande 

beslutet menar nämnden att det nu kommer att verkställas. Från och med 2013 räknar nämn-

den därmed med att besparingen blir 537 tkr per år, 2012 blir besparingen lägre än så. 

Nämnden framhåller att man nästa år kommer att få en förstärkning på 3,3 mkr vilket inne-

bär att man då räknar med att klara sin budget inom den tilldelade ramen.  

Mot bakgrund av att Askersunds kommuns kostnader för Individ- och familjeomsorgsverk-

samheten ligger drygt 40 % över den strukturjusterade standardkostnaden frågar revisorerna 

vilken koppling som finns mellan denna kostnad och verksamhetens kvalitet. Nämnden me-

nar att kvaliteten i verksamheten är mycket bra och att kommunen har förhållandevis få med 

långvarigt ekonomiskt bistånd. De höga kostnaderna förklaras med att kommunen har höga 

kostnader för placeringar. Det är främst familjehemmen och placeringar av barn- och ung-

dom där kostnaderna är höga. Om verksamheten skulle drivas i egen regi skulle kostnaderna 

vara lägre enligt nämnden. Det påpekas också att ett utökat samarbete mellan Sydnärke-

kommunerna förmodligen skulle innebära ett mervärde för samtliga kommuner. Exempelvis 

nämns att ett samarbete kring familjehem skulle kunna innebära en ekonomisk besparing 

medan samarbete kring uppföljningar och liknande skulle leda till att kommunerna lär av 

varandra.  

Ett aktivt arbete görs för att människor fortare ska komma ut i arbete och därmed minska 

behovet av ett långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Revisorerna ställer en fråga om vilka samarbetsformer som finns med andra aktörer och 

myndigheter samt hur nämnden upplever att samarbetet fungerar. Nämnden svarar att det i 

kommunen finns ett folkhälsoråd och ett brottsförebyggande råd men att detta i första hand 

är en fråga för kommunstyrelsen. I dessa råd finns såväl polisen som primärvården och när-

ingslivet representerade. Nämndens uppfattning är att samarbetet fungerar mycket bra.  

Socialnämnden har även ett samverkansavtal med barn- och utbildningsnämnden samt lands-

tinget avseende Familjens hus som också upplevs fungera väldigt bra.  

Socialchefen bedömer att nämndens samarbete med försäkringskassan och polisen fungerar 

bra. Det upplevs som enkelt att ta kontakt och få till en dialog. Det uppges dock vara ound-

vikligt att frågor ibland faller mellan stolarna.  

Nämnden tar också upp att man har skrivit till kommunstyrelsen att det finns ett behov av ett 

nytt äldreboende i Askersund. Nuvarande äldreboendes fysiska planering stämmer inte över-

ens med hur verksamheten bedrivs i praktiken. Kommunledningsgruppen tillsatte en arbets-

grupp som fick i uppdrag att se över lokaler i kommunen, men socialnämnden menar att 

kärnfrågan, nytt äldreboende, har tappats bort. Nämnden vill få till en upphandling på en 

utredning om behoven.  
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Kommentarer 

Även om det är bekymmersamt att nämnden gör ett underskott kan vi konstatera att nämn-

dens ekonomi har en positiv utveckling. Vi ser positivt på att nämnden jobbar för att få kon-

troll på sina kostnader och att man utgår från verksamhetens verkliga kostnader.   

När det gäller frågan om nytt äldreboende menar vi att nämnden mer aktivt borde följa upp 

att frågan utreds i enlighet med den skrivelse nämnden tillställde kommunstyrelsen. Om 

socialnämnden upplever att frågan om nytt äldreboende har tappats bort borde nämnden 

formellt vända sig till kommunstyrelsen ännu en gång för att påtala att frågan inte har belysts 

på det sätt nämnden efterfrågade i sin första skrivelse.  

 

5.5 Tekniska nämnden 

Vid tidpunkten för mötet med tekniska nämnden prognostiserades ett underskott om ca 2,9 

mkr. I juni månad pekade prognosen på ett nollresultat för nämnden.  

En del av underskottet avser en elräkning för Snavlunda skola där energikostnaden inte har 

betalats på tre år. Elbolaget har bara skickat räkning på elnätsavgiften. Nämnden har fått 

information om att det kom som en överraskning för verksamheten när fakturan väl kom 

efter tre år.  

Förvaltningens förslag till budget för 2013 innehöll först en ospecificerad post på 3,5 mkr 

vilket nämnden inte tyckte var acceptabelt. Budgetramen godkändes men förvaltningen om-

bads specificera vad de 3,5 mkr avsåg. Enligt nämnden presenterade förvaltningen emeller-

tid bara ofullständiga sparförslag utan siffror. Nämnden godkände budgeten för 2013 på 

sammanträdet i november 2012. Då hade förvaltningen i viss utsträckning specificerat spar-

förslagen men 2,3 mkr saknade dock specificering. Anledningen till att nämnden trots dessa 

ospecificerade 2,3 mkr antog budgeten var att det pågår ett antal utredningar vilka förväntas 

leda till åtgärder som genererar besparingar som är större än 2,3 mkr. Nämnden godkände 

därför budgeten med förbehållet att de 2,3 mkr ska ombudgeteras så snart utredningarna är 

klara. 

Nämnden framhåller att beslutet om inköpsstopp och anställningsstopp ligger fast även un-

der 2013.   

Med anledning av att flera av nämndens beslut inte har verkställts undrar nämnden vilka 

befogenheter de har för att få besluten verkställda. Nämnden upplever att styrningen i för-

valtningen är väldigt diffus. Det lyfts fram att nämnden har fattat mängder med beslut för att 

få budgeten i balans men att dessa beslut inte har följts. De ekonomiska uppföljningar 

nämnden får del av upplevs som bristfälliga. Rapporteringen har förbättrats något i och med 

att nämnden påtalat bristen men den upplevs fortfarande vara bristfällig.  

Revisorerna ställer frågan vilka åtgärder nämnden har vidtagit för att sätta press på förvalt-

ningen att verkställa besluten. Har nämnden påtalat problemet för kommunstyrelsen eller 

kommunchefen? Nämnden svarar att de har pratat med verksamhetsföreträdare ett flertal 
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gånger för att försöka få något att hända. De har exempelvis pratat med fastighetschefen när 

det gäller försäljning av fastigheter och har då fått till svar att förseningarna bl.a. beror på att 

detaljplaner inte varit klara. Nämnden menar att de ansvariga i verksamheten hela tiden 

kommer med förklaringar till att besluten fördröjs vilket gör att det är svårt för nämnden att 

sätta mer press på förvaltningen.  

När det gäller efterfrågade sparförslag har förvaltningen inte presenterat några sådana varför 

nämnden själv har lagt fram sparförslag. Ett flertal gånger har nämnden vänt sig till förvalt-

ningschefen angående problemen men de upplever att ingenting händer.  

Nämndens ordförande har tagit upp frågan med kommunstyrelsens ordförande i samband 

med ordförandeträffar. Nämnden har dock inte vänt sig till kommunstyrelsen på formell väg 

för att framföra att det inte fungerar.  

Kommentarer 

Mot bakgrund av den situation nämnden har befunnit sig är det till viss del förståeligt att 

nämnden har haft problem att styra sin verksamhet. Trots det menar vi att nämnden inte kan 

undgå kritik för sin bristande förmåga att styra verksamheten. Problemen med att förvalt-

ningen inte verkställer nämndens beslut borde ha lyfts till kommunstyrelsen på formell väg.  

Gällande den elräkning som avsåg kostnader tre år tillbaka på Snavlunda skola menar revi-

sorerna att nämnden borde ha haft bättre kontroll. I och med att elförbrukning är en förhål-

landevis enkel och uppenbar sak att observera borde det finnas ett kontrollsystem som upp-

märksammar när fakturor inte stämmer överens med faktisk förbrukning. På så vis skulle 

man med stor sannolikhet ha uppmärksammat att fakturorna från elbolaget inte var fullstän-

diga. 

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 
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