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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. 

I vår granskning vill vi särskilt lyfta fram följande punkter: 

Den interna kontrollplanen innehåller endast kontrollmoment som rör ekonomihanteringen. 

Vår bedömning är att nämnden bör överväga att stärka sin internkontroll att omfatta fler 

områden. 

Under mötet med nämnden framkom det, om än i skämtsam ton att medborgare uppvaktar 

nämndens politiker. Vi vill framhålla vikten av en myndighetsutövande nämnds roll i små 

kommuner och den risk som finns förknippad med försök till otillbörlig påverkan. 

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 tillstån-

det 

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

räcklig, 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 2013 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. Vid mötet med nämn-

den fanns också revisorerna i Lekebergs kommun och Laxå kommun representerade. 

5. Resultat av granskningen 

5.1 Ekonomin 

Nämndens ekonomi ser ljus ut och ett överskott prognostiseras även i år. Överskottet kan 

härröras till plansidan samt från bygglovavgifter. Byggbranschen pekar uppåt och det är 

många småärenden även om byggnationen av enbostadshus har sjunkit. 

Planer finns på 20 nybyggda hus vardera i Askersund respektive Lekeberg även om efterfrå-

gan har stagnerat. Den minskade efterfrågan tomter antas bero på att medborgarna inte har 

ekonomiska möjligheter att bygga på grund av bland annat bankernas villkor. Två starka 

områden har varit de runt golfbanorna i Askersund och Lekeberg. Efterfrågan i Laxå kom-

mun är lägre än i de två andra kommunerna. 

Reglering av kostnader mellan kommunerna skulle kunna bli ett dilemma men har ännu inte 

varit några problem. Det uppdämda behovet av detaljplaner som fanns i sammanslagningen 

(ett fyrtiotal planer behöver antas) gör ekonomin stabil. 
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Varje kommun betalar del av kostnad för arkitekten som finns inom förvaltningen. Ingen 

interndebitering sker till KS, utan medel förs över direkt via budgeten. Extra kostnader (ex-

empelvis konsultkostnader för bullerutredningar) i samband med planläggning skickas till 

respektive kommuns kommunstyrelse.  

5.1.1 Upphandlingar och inköp 

Nämnden gör inga upphandlingar eftersom de menar att inga inköp är så stora att det krävs. 

Ett undandag är dock det IT-system för bygglovhandläggning som har köpts in och sjösätts 

efter årsskiftet. Investeringen har gjorts i Askersunds kommun i egenskap av värdkommun. 

Övriga inköp som görs är bland annat konsulter för exempelvis bullerutredningar vid detalj-

planläggning.   

Inga investeringar planeras, annat än handläggningssystemet för bygglovgivningen. Vissa 

yrkesgrupper inom förvaltningen är dyra i starten på grund av programvaror och licenser. 

5.2 Verksamhet 

Nämnden upplever det som positivt med gemensamt nämnd. Dialogen med KS och KF i 

respektive kommun fungerar bra. Nämnden framhåller att det finns en bra förvaltningschef 

som man kan fråga om det mesta.  

Nämnden beskriver att det sällan förekommer extraärenden som läggs på nämndens bord. 

Nämnden är trygg med de beslutsunderlag som presenteras och känner sig trygga i sitt be-

slutsfattande utifrån tjänstemännens underlag. Om nämnden anser att underlagen inte är 

tillräckliga förekommer det att beslut i ärenden skjuts upp. Samtliga ledamöter deltar i be-

slutsfattande i samtliga ärenden (om det inte föreligger jäv eller liknande), nämnden upple-

ver att det ibland kan vara svårt att känna till förutsättningarna i de andra kommunerna än 

hemkommunen men att de då hjälper varandra.  

5.2.1 Hantering av delegationsbeslut 

Stor del av nämndens verksamhet är delegerad till tjänstemännen. Ärenden och strandskydd, 

nyetableringar och större ärenden beslutas av nämnden. 

Delegationsbeslut följs upp genom att nämnden får en förteckning samliga beslut som har 

fattats på delegation från nämnden. Ärendena beskrivs utifrån vilken åtgärd, plats och vem 

som har fattat beslutet.  

5.2.2 Utbildning  

Både nämnden och förvaltningen har fått mycket utbildning i nya plan- och bygglagen. För-

valtningen har rutiner som stämmer överens med den nya lagstiftningen. 

Ledamöterna har bra kunskap i de egna kommunerna. Det är dock svårt för samtliga ledamö-

ter att ha samma kännedom om alla kommuner. Nämnden genomför mycket utbildning och 

studiebesök, ibland även utanför sitt geografiska område för att se hur det fungerar i andra 

kommuner.  
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5.2.3 Beredskap för ärendehandläggning 

Nämnden och förvaltningschefen bedömer att det finns en beredskap att ta hand om en 

ökanden ärendemängd. Förvaltningens handläggare är alla mycket erfarna och har stor kapa-

citet att ta handlägga de ärenden som kommer in. Kommande generationsväxling kan vara 

ett litet orosmoln. Någon plan för generationsskiftet finns inte nu men lyfts som något som 

behöver förberedas. 

5.2.4 Framtidsfrågor 

Nämnden och förvaltningschefen beskriver stora problem med länsstyrelsen gällande både 

deltaljplaner, planer för vindkraft och i bygglovgivningen. Hemgården lyfts som är särskilt 

exempel där det uppstått problem. Överklaganden av vindkraftplaner m m ta mycket tid på 

förvaltningen. 

Det finns byggbara tomter i samtliga kommuner. Planstädning behöver genomföras. Ett fyr-

tiotal detaljplaner behöver antas eller ändras. 

Bygglovtaxan som bygger på SKLs taxeförslag har justerats. Detta har behandlats av respek-

tive KF. Avgiften för småärenden, ex inglasning av altaner har justerats ner, även för äran-

den där ytan är stor, exempelvis vid marklov har taxan räknats ned. 

5.2.5 Riskområden 

Nämnden lyfter det beroende som finns av en extern marknad som ett riskområde. Hur age-

rar nämnden t.ex. vid en dipp i konjunkturen?  

Överklagande av vindkraften är ett problemområde som tar mycket tid. 

5.3 Anställda och förtroendevalda 

Nämnden upplever att det kontrollsystem som finns fungerar bra och det känner sig trygga 

med rutinerna. Samtliga beslut som lämnar förvaltningen kontrolleras alltid av dels delega-

ten samt en kollega.  

Det händer att kommuninvånarna hör av sig och har frågor om när bygglov krävs och hur 

man gör. Nämnden betonar att de aldrig lovar något eller ger något förhandsbesked, utan att 

de alltid hänvisar till förvaltningen för bedömning.  

Det händer emellanåt att kommuninvånare lite skämtsamt frågar om nämndens ledamöter 

kan hjälpa till i något ärende. Även om tonen är skämtsam så finns det ibland en underton av 

allvar. På dessa uppvaktningar svarar ledamöterna att det inte är aktuellt med någon special-

behandling. Försök att påverkan tjänstemännen på liknande sätt förekommer inte i någon 

större utsträckning. 

Vid jävssituationen anmäler ledamöterna jäv och lämnar ledamöterna sammanträdet, nämn-

den känner väl till vilka regel som gäller.  

Det framkom i mötet med nämnden att flera av medarbetarna inom förvaltningen börjar 

närma sig pension och att det inte finns någon plan för kompetensförsörjning.  Medarbetarna 
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är erfarna och kan vara flexibla inom sitt arbeta och är kunniga inom flera områden vilket 

gör de svåra att ersätta. 

 

5.4 Intern kontroll 

Nämnden och förvaltningen diskuterar vilka punkter som ska kontrolleras. Den internkon-

trollplan som nämnden har antagit innehåller kontrollpunkter som rör ekonomihanteringen.  

Nämnden lyfter dock fram att det görs fler kontroller av hur arbetet fortlöper än de som re-

dovisas i kontrollplanen. De kontroller som genomförs är att handläggningstiderna av bygg-

lov följs upp, nöjdheten hos de som är i kontakt med förvaltningen och söker bygglov mäts, 

samt att nämnden även deltar i SKLs mätning av företagsklimatet. 

Nämnden klarar att handlägga byggloven inom tre veckor. Nöjdheten mäts genom att en 

enkät skickas ut till samliga som ansöker om bygglov. Resultaten från enkäten visar att de 

besvara enkät men är nöjda med servicen. Även resultaten i SKLs mätning är goda och 

nämnden placerar sig på 15:e plats i landet gällande nöjdheten inom bygglovgivningen. 

För att nämnden ska kunna ha kontroll på vilka beslut som fattas åker de med jämna mellan-

rum ut i kommunerna för att se vad som händer och hur det byggs, de följer strandskydds-

dispenserna särskilt noga. 

Internkontrollplan 2013 antogs av nämnden 2013-04-18. 

5.5 Kommentarer 

Den interna kontrollplanen innehåller endast kontrollmoment som rör ekonomihanteringen. 

Vår bedömning är att nämnden bör överväga att stärka sin internkontroll att omfatta fler 

områden. 

Under mötet med nämnden framkom det, om än i skämtsam ton att medborgare uppvaktar 

nämndens politiker. Vi vill framhålla vikten av en myndighetsutövande nämnds roll i små 

kommuner och den risk som finns förknippad med försök till otillbörlig påverkan. 
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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 2014 års revisionsplan med prioriteringar av 

fördjupade granskningar.  

Den övergripande granskningen har även stor betydelse vid granskningen av årsredovisning 

och bokslut för år 2013 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 

 


