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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 
Yi har granskat Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda 
lekmannarevisorer i Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB och deras 
dotterbolag och genom särskilt utsedd lekmannarevisor i Brännbackens Återvinning 
AB, även verksamheten i dessa företag under år 2016. Granskningen har vad avser 
kommunen och dess koncernroll utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft 
den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse för år 2016". Därtill redovisas de sakkunnigas rapporter i 
särskild bilaga. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat för kommunen uppgår till 66,9 mnkr, 
vilket är 31,3 mnkr bättre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget en 
positiv avvikelse mot budget med 19,6 mnkr. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Bedömningen grundar sig på att samtliga 
av de fem finansiella målen bedöms som uppfyllda. 

Utifrån redovisningen av de verksamhetsmässiga målen i årsredovisningen gör vi 
bedömningen att det är svårt att uttala sig om huruvida måluppfyllelsen är förenlig 
med fullmäktiges mål. Detta eftersom det i årsredovisningen saknas redovisning av 
nämndspecifika mål, måluppföljning och koppling mot fullmäktiges övergripande 
mål. 

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen och nämnderna och de förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse för år 2016 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 

Granskning av årsredovisning 2016 inkl. övergripande ansvarsutövande 
Granskning av delårsrapport 2016 
Granskning av intern kontroll vid utbetalningar avseende gode män och personlig 
assistans för att upptäcka o egentligheter 
Granskning av kommunens planberedskap 
Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet 
Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten 
Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor 
Förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande 
Förstudie kring kommunens arbete med e-förvaltning 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen 
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten 
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Revisorernas redogörelse för år 2016 
Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och 
övriga styrelser och nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. 
Granskningen har skett utifrån den lagstiftning och det regelverk som reglerar revisorernas 
uppgift. PwC har biträtt oss vid revisionen. Syftet med granskningarna har varit att 
säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi har också granskat om räkenskaperna är rättvisande och om 
nämndernas kontroll har varit tillräcklig. 

Nedan lämnas en redogörelse för de granskningar som genomförts under revisionsåret 2016. 
Kommunens verksamhet har dessutom följts kontinuerligt genom utsänt beslutsunderlag, 
protokoll och andra handlingar från Kommunstyrelse och nämnder. Träffar med nämnder 
och styrelser har genomförts under mars månad 2017. Revisorerna har även under oktober 
månad 2016 till Kommunfullmäktige avlämnat ett utlåtande avseende kommunens 
delårsrapport. 

Väsentlighets- och riskanalys 
En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planeringen av revisionsinsatser. En 
utgångspunkt för revisionsplaneringen är bedömning av väsentlighet och risk inom 
verksamheterna. Revisionsarbetet skall inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk 
för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och 
redovisning. Revisorernas granskning under 2016 baseras på genomförd bedömning av 
väsentlighet och risk. 

Granskning av årsredovisning 2016 
Vi har låtit PwC granska årsredovisningen 2016. I granskningsrapporten 
framkommer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

I granskningen bedöms årets resultat vara förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 
är uppfyllda. Liksom tidigare år kan vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, 
inte bedöma huruvida verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges 
övergripande mål för verksamheten. Detta eftersom det i årsredovisningen saknas 
redovisning av nämndspecifika mål, måluppföljning och koppling mot fullmäktiges 
övergripande mål. 
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Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. De fel som noterats bedöms 
inte som materiella och påverkar därför inte bedömningen av räkenskaperna för år 
2016. 

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed. 

Granskning av delårsrapport per augusti 2016 
I samband med granskningen av delårsrapport lämnade revisorerna följande redogörelse mot 
bakgrund av PwC:s granskning: 

"Vi har inte funnit något som tyder på att de prognostiserade resultaten inte är förenliga med 
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budgeten. Fullmäktiges finansiella mål bedöms 
komma uppnås. 

I delårsrapporten gör kommunstyrelsen ingen bedömning av måluppfyllelsen för de 
verksamhetsmässiga målen. Utifrån detta kan vi inte bedöma huruvida resultatet är förenligt 
med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt för perioden. 

Vår bedömning är att räkenskaperna för perioden inte är rättvisande samt att det sker 
avvikelse mot god redovisningssed avseende hanteringen av intäkter och kostnader för 
migration och ensamkommande flyktingbarn. Bedömningen grundar sig på att det i 
periodens resultat saknas intäkter och kostnader hänförliga till migration. I balansräkningen 
har ett sammantaget överskott avseende kommunens intäkter och kostnader för migration om 
II mnkr periodiserats för att kunna disponeras framgent. Utifrån de underlag som erhållits i 
granskningen bedömer vi att posten avser intäkter (17 mnkr) och kostnader (6 mnkr) 
tillhörande perioden. Det är inte förenligt med god redovisningssed i kommunal verksamhet 
att balansera överskott om inte kommunen är bunden av en extern förpliktelse kring 
ytterligare insatser etc. Enligt vår bedömning föreligger inte någon sådan förpliktelse. 
Intäkter och kostnader skall således redovisas fullt ut under perioden då ytterligare åtaganden 
kopplat till erhållna bidrag inte föreligger. Vi anser även att redovisningen av det 
ekonomiska resultatet av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn blir missvisande 
genom kommunens sätt att redovisa. 

Med undantag för vad som anges ovan har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Resultatet för perioden uppgår till 106,8 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett resultat på 90,0 
mnkr, vilket är 54,4 mnkr högre jämfört med budgeterat resultat. Prognosen för helåret pekar 
mot ett resultat om 84,2 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer 
att uppfyllas. 

Styrelsens och nämndemas totala budgetavvikelse prognostiseras till +9,8 mnkr vid årets 
slut. Produktionsstyrelsen prognostiserar ett underskott om 7,7 mnkr." 

Granskning av ansvarsutövande 
Granskningen syftar till att bedöma huruvida Kommunstyrelsen och nämnderna under året 
har arbetat på ett tillfredsställande sätt med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi 
och verksamhet samt om följsamhet finns till berörd lagstiftning och andra regelverk. 
Särskilt fokus har lagts på granskning av om de av Kommunfullmäktige antagna målen 
avseende verksamhet och ekonomi i Budget 2016 och plan 2017-2018 har uppfyllts. 
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Granskningen har genomförts via studier av budget, protokoll och nämndernas samt 
Kommunstyrelsens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser (nämndversionen) för 
2016. Träffar har ägt rum med representanter för Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder/styrelser under mars 2017. 

Granskningen visar att samtliga nämnder med undantag för Produktionsstyrelsen bedrivit 
verksamhet inom beviljad ekonomisk ram 2016. Vidare visar sammanställningen att 
nämnderna följt upp de resultatmål som antagits för året. Uppföljningen har gjorts utifrån 
uppsatta indikatorer alternativt aktiviteter/åtaganden. Med undantag för Produktionsstyrelsen 
saknas bedömning av måluppfyllelse. Skolnämnden anger om indikatorer till målen är 
uppfyllda eller ej men inte om målet i sig är uppfyllt. Någon samlad bedömning av 
nämndernas måluppfyllelse kan därför inte göras. 

I årsredovisning 2016 uppges att utvecklingsområden finns avseende samband mellan 
resultatmål, indikatorer och mätmetoder och att det i nuläget är svårt att få en samlad bild 
över i vilken utsträckning nämnderna nått sina mål och bidragit till måluppfyllelse av 
fullmäktiges mål 2016. Vi ser positivt på arbetet med att införa en ny modell för målstyrning 
men vår bedömning är att nämndernas och styrelsens målstyrning kan stärkas. 

Vi kan konstatera att nämnder och styrelser delvis haft en tillräcklig kontroll under året. 
Styrning, uppföljning och kontroll har varit tillfredställande vad avser att löpande hålla sig 
informerade om ekonomi och verksamhet under pågående år. 

Enligt antagen policy för intern kontroll i Österåkers kommun ska respektive nämnd anta en 
intern kontrollplan för varje kalenderår och överlämna den till kommunstyrelsen. Vidare 
anger policyn att en samanställning av resultatet från kontrollerna ska fastställas av nämnd 
och överlämnas till Kommunstyrelsen. Av vad som framkommer av nämndernas 
sammanträdesprotokoll (och övriga granskade dokument) har inte någon nämnd antagit en 
intern kontrollplan för kalenderåret 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog en 
internkontrollplan 2015. Den planen har följts upp 2016 men nämnden har inte beslutat att 
överlämna uppföljningen till Kommunstyrelsen. Vår bedömning är att nämndernas och 
styrelses kontroll kan stärkas genom att tillämpa policy och riktlinje för intern kontroll 

Vi vill även uppmärksamma att samspelet mellan facknämnd (t ex Vård- och 
omsorgsnämnden), produktionsstyrelse och kommunstyrelse inte förefaller fungera optimalt. 
Under året har större förändringar i Produktionsstyrelsens verksamhet genomförts där Vård-
och omsorgsnämnden, som ansvarar för att medborgarna får tillgång till det aktuella stödet, 
upplever att nämnden inte involverats eller tillräckligt informerats om planerade 
förändringar. Dialogen har istället skett mellan Produktionsstyrelsen och Kommunstyrelsen. 
Vidare noterar vi att facknämndernas behov av lokaler, utifrån deras kunskap om behovet, 
inte fullt ut förefaller beaktas. I och med att ansvaret för att tillhandahålla kommunal service 
tillkommer facknämnden, men denna inte har rådighet över exempelvis planering och 
genomförande av byggnationer, är det viktigt att en dialog om dessa behov fungerar, för att 
nämnden ska kunna uppfylla sitt ansvar. 

Särskilda granskningsinsatser 
De granskningar som redovisas nedan avser år 2016 men har i några fall slutförts under 
2017. 

Granskning av intern kontroll vid utbetalningar avseemde gode män och personlig 
assistans för att upptäcka oegentligheter 
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Vi har låtit PwC granska den interna kontrollen avseende utbetalningar av arvoden till gode 
män samt utbetalningar kopplade till personlig assistans. Granskningen visar att 
Överförmyndaren har delvis tillfredsställande rutiner för internkontroll avseende utbetalning 
av arvoden till gode män och att Vård- och omsorgsnämnden har i huvudsak 
tillfredsställande rutiner för internkontroll avseende utbetalning av ersättning för personlig 
assistans. 

Granskningen visar att: 
• granskning av årsräkningar delvis fungerar tillfredsställande. 
• det delvis finns ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god intern kontroll av 

utbetalningar av arvoden till gode män. 
• Överförmyndaren inte upprättat någon internkontrollplan 
• det finns en otydlig roll- och ansvarsfördelning i det operativa arbetet mellan 

överförmyndaren i Österåker och överförmyndarkansliet 
• dokumenterad rutinbeskrivning för granskning av Försäkringskassans fakturor 

(personlig assistans enligt SFB) respektive granskning av fakturor avseende 
personlig assistens enligt LSS finns upprättad 

• det finns en tydlig ansvarsfördelning i fakturahanteringen och kontrollarbetet av 
utbetalningar avseende personlig assistans 

• det finns en tydlig process och rutin för att bevaka ersättning som ska återbetalas 
• det stundtals är svårt att bedöma om inrapporterad tid är i enlighet med 

arbetstidslagstiftningen 
• det inte finns rutin för anmälan till Försäkringskassan vid misstanke om 

oegentligheter. 

Mot bakgrund av granskningen föreslog revisorerna Överförmyndaren att: 

• roll- och ansvarsfördelningen i det operativa arbetet mellan överförmyndaren och 
överförmyndarkansliet tydliggörs och att en samsyn uppnås. Nuvarande arbetssätt 
upplevs gå emot syftet med samverkan och försvåra det långsiktiga målet med 
överförmyndarkansliet. 

• utarbeta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. 
e se över möjligheten att skapa rutiner för extra kontrollgranskningar, till exempel 

stickprov av årsräkningar för djupgranskning, i syfte att stärka den interna kontroll 
ytterligare. 

• undersöka om det är lämpligt för Österåkers kommun att arbeta på samma sätt vid 
utbetalningar av arvoden från kommunen som övriga kommuner som är anslutna till 
överförmyndarkansliet. 

Mot bakgrund av granskningen föreslog revisorerna Vård- och omsorgsnämnden att: 

o ta fram riktlinjer som kan vara till stöd för bedömning av om inrapporterad tid 
strider mot arbetstidslagstiftningen. Detta bör ske i samråd med bland annat LSS-
handläggare och person med juridisk kompetens om arbetstidslagstiftningen. 

e upprätta en rutin för anmälan till Försäkringskassan vid misstanke om att 
assistansersättningen används för annat än vad den är avsedd för. 
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Granskning av kommunens planberedskap 

Vi har låtit genomföra en granskning av kommunens planberedskap. Granskningen visar att 
Österåkers kommuns planering av framtida planberedskap i huvudsak är tillfredsställande. 
Granskningen visar att: 

• det finns relevanta och uppföljningsbara mål och riktlinjer som har en tydlig 
utgångspunkt i kommunens befolknings- och bostadsförsörjningsprognoser samt den 
regionala kontexten 

© kommunen har beslutade detaljplaner som är i linje med kommunens intentioner 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet 

© det finns en tydlig koppling mellan den tänkta befolkningsutvecklingen och 
planeringen av kommunikationer 

® att behovet av nya skolor och dess lokalisering har beaktats 
© att kommunen prioriterar planarbetet vid företagsetableringar och att kommunen 

arbetar aktivt för ett gott samarbete med företag i samband med etableringar 
© att det i huvudsak finns system och rutiner för framtagande av detaljplaner som 

fungerar på ett ändamålsenligt sätt 
• att internkontrollplanen saknar dokumenterade kontrollmoinent som säkerställer att 

riktlinjer och rutiner för framtagande av detaljplaner efterlevs 

Mot bakgrund av granskningen föreslog revisorerna att Kommunstyrelsen kompletterar den 
interna kontrollplanen med: 

© uppföljning av mål för kommunens planberedskap/planeringsberedskap för att skapa 
bättre planeringsförutsättningar för att möta kommunens befolkningstillväxt. 

® olika typer av produktivitets- och effektivitetsmått exempelvis rutiner för att 
förebygga fel och att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer 
lagar och regler. 

Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet 

Vi har låtit genomföra en granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet. Granskningen har inte omfattat hanteringen av bidragen i den externa 
redovisningen. 

Granskningen visar att ansvariga nämnder inte på ett fullt tillfredställande sätt säkerställt att 
kommunen fått ta del av de statliga ersättningar som den är berättigad till inom 
flyktingmottagandet. Det framkommer dock att det under 2016 har pågått ett arbete med att 
se över hanteringen och förbättringar har noterats under granskningens gång. 

Bedömningen baseras på bl.a. följande iakttagelser: 

® Bristande vetskap om vilka statliga ersättningar för flyktingmottagande som 
kommunen erhåller. 

© Bristande vetskap avseende huruvida kommunen haft kostnader inom 
verksamheterna som berättigat till återsökningsbara ersättningar. 

© Nämnderna har ej upprättat internkontrollplaner 2016 
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• Den interna fördelningen av de statliga ersättningarna återspeglar inte i alla delar 
verksamheternas kostnader för flyktingmottagandet. 

Utifrån genomförd granskning lämnade revisorerna följande rekommendationer: 

• Säkerställa att dokumenterad rutinbeskrivning för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning samt återsökningsbara ersättningar upprättas. 

• Stärka den interna kontrollen för att säkerställa bättre vetskap om vilka ersättningar 
kommunen erhåller samt vilka ersättningar kommunen skulle kunna vara berättigade 
till. 

• Säkerställa att internkontrollplaner upprättas 

• Se över den interna fördelningen av de statliga ersättningarna för att säkerställa att 
ersättningen för en insats tillfaller den verksamhet som haft kostnaden för insatsen 

Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten 

Vi har låtit genomföra en granskning av styrning och ledning av hemtjänst, med avgränsning 
till biståndsbedömningen. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att Vård- och omsorgsnämnden 
inte i tillräcklig utsträckning säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning. 

I granskningen görs bl.a. bedömningen att det finns förutsättningar för likabedömning och 
rättssäker handläggning, men att det trots detta finns skillnader i bedömningsnivå 
(genomsnittligt antal beviljade timmar per brukare) som bör analyseras vidare. I dagsläget 
bedöms det därmed finnas risk för brister i likabedömning och rättssäkerhet i 
biståndshandläggningen. 

Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor 

Vi har låtit granska den interna kontrollen avseende styrning och kontroll av samhällsbetalda 
resor. Efter genomförd granskning är vår bedömning att Österåkers kommun i allt väsentligt 
har en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Ett antal 
brister/förbättringsområden har dock noterats vilka framgår av rapporten. 

Revisorerna vill särskilt lyfta fram vikten av att Byggnadsnämnden säkerställer att de 
kontroller som åvilar entreprenören enligt avtal genomförs samt att resultatet av dessa 
kontroller rapporteras till nämnden. Byggnadsnämnden bör även utveckla former för att följa 
upp brukarnas syn på utförda tjänster. 

Förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande 
Vi har låtit genomföra en förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande. 
Förstudien visar att under hösten 2015 och år 2016 har ett antal åtgärder vidtagits i 
Österåkers kommun för att hantera samt öka beredskapen för ett ökat flyktingmottagande. 
Några av de åtgärder som berörts i denna förstudie innefattar inrättandet av en 
flyktingstödsenhet vid socialförvaltningen och ett beredskapsutskott under 
kommunstyrelsen, arbetet med att lösa tillgången till bostäder och framtagande av riktlinjer 
för flyktingverk-samheten och dess finansiering. 
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Samordningen av kommunens samlade arbete med flyktingmottagandet sker inom den 
strategiska gruppen och den operativa gruppen. Med bakgrund av genomförda förstudier och 
revisionsgranskningar i andra kommuner i Stockholms län, förefaller samordningen kring 
flyktingmottagandet inom den strategiska gruppen ha bidragit till en god helhetsbild av läget 
och skapat goda förutsättningar för samverkan i förvaltningsövergripande frågor. 

I och med den förändrade lagstiftningen kring anvisning av nyanlända och den nya 
anvisningsmodellen för ensamkommande barn är det möjligt att Österåkers kommun 
framöver kommer att ha ett flyktingmottagande som är högre, sett till tidigare års nivåer. Ett 
ökat flyktingmottagande, om än successivt och i långsam takt, kommer att fortsätta ställa 
konkreta krav på kommunen avseende exempelvis tillgången till bostäder samt skolans och 
socialtjänstens verksamhet. Om flyktingverksamheten som helhet även ska uppvisa ett 
nollresultat enligt kommunens riktlinjer fordras också ett strategiskt och effektivt 
integrationsarbete. 

Förstudie kring kommunens arbete med e-förvaltning 
Vi har låtit genomföra en förstudie avseende kommunens arbete med e-förvaltning. Efter 
genomförd förstudie noteras i dagsläget inga betydande risker i Österåkers strategiska arbete 
med e-förvaltning, utan kommunen bedriver i dagsläget ett strukturerat arbete med e-
förvaltning för att utveckla den kommunala verksamheten. 

Förstudien visar att: 
® Österåker har tydliga mål och ambitioner inom området, förankrade i 

strategidokument och i verksamhetens planer. 
» Styrningen är väl definierad i strategiska dokument och det genomförs tydliga 

processer i vad som bedöms vara välfungerande sammansättningar. 
® Det genomförs kontinuerliga behovsundersökningar. Behov fångas i den så kallade 

agilitetstrappan för att utredas, implementeras och utvärderas. På övergripande nivå 
utvärderas e-förvaltningen i verktyget eBlomlådan, utvecklat av SKJL. 

® Verksamheten har kunnat utvecklas av kommunens arbete med e-förvaltning och 
till-gängliga e-tjänster. Ett exempel är Servicecenter som inrättas inom en snar 
framtid, där flera av kommunens tjänster kommer närmare medborgaren i en ny 
gemensam kontakt. Kommunens bedömning är att it -och verksamhetsutvecklingen 
ska vara helt integrerade inom ett fåtal år. 

® I dagsläget erbjuds ett flertal e-tjänster, vilka är enkla att navigera fram till via 
Österåkers hemsida. Det pågår ett utvecklingsarbete för att inom en snar framtid 
kunna erbjuda allt fler tjänster för kommunens invånare, föreningar och näringsliv. 

Vi noterar dock att det inte genomförs någon systematiserad eller kontinuerlig uppföljning 
av personalens kunskap om e-förvaltning och e-tjänster. Ansvaret för kompetensutveckling 
ligger i nuläget på närmaste chef, men inga övergripande riktlinjer har upprättats för att 
säkerställa en jämn nivå i kommunen. Detta kan leda till ojämnheter i användandet och 
utvecklandet av e-tjänster och verksamheten, där de förvaltningar som har större kompetens, 
kunskap eller erfarenhet gynnas. Vi noterar också att målet om miljöbesparing som en följd 
av e-förvaltning inte följs upp. 
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Granskning av årsredovisning 

l. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års
redovisning för 2016. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av 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 sammanfattande revisionella bedömning: 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kom
munallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehål
ler den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovis
ningssed. 

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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är uppfyllda. 

Liksom tidigare år kan vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, inte bedöma 
huruvida verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verk
samheten. Detta eftersom det i årsredovisningen saknas redovisning av nämndspecifika 
mål, måluppföljning och koppling mot fullmäktiges övergripande mål. Det framkommer 
dock att en ny modell för kommunens mål- och resultatstyrning ska tas fram under 2017. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De fel som noterats bedöms 
inte som materiella och påverkar därför inte vår bedömning av räkenskaperna för år 2016. 

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

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

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 
• resultaträkning 
© kassaflödesanalys 
• balansräkning 
• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo
visningen. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens/ 
landstingets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och 
landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som 
framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. 
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räken
skapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som tillhan
dahölls 2017-03-06. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-20 och full
mäktige behandlar årsredovisningen 2017-04-24. 

Rapportens innehåll har sakgranskats. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 
• Lag 0111 kommunal redovisning (KRL) 
• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 
3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono

miska ställning 
3.1.1. Årets händelser och förändringar 
Händelser av väsentlig betydelse vilka skedde under räkenskapsåret redovisas främst i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse under rubriken "Viktiga händelser under året". 
I förvaltningsberättelsen stäms främst generella trender och faktorer av. Den förväntade 
utvecklingen presenteras i förvaltningsberättelsen under avsnitten "Framåtblick" och 
"Kommunens utveckling". I respektive nämnds verksamhetsberättelse finns även avsnitt 
med rubriken "Framtiden", där mer specifika kommande händelser och förändringar pre
senteras. Av dessa kapitel i årsredovisningen anser vi att den förväntade utvecklingen 
inom olika verksamheter framgår i tillräcklig omfattning. 

Vidare innehåller förvaltningsberättelsen information om andra förhållanden som har 
betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Förvaltningsberättelsen omfattar 
ingen beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksam
het. Däremot återfinns denna beskrivning i avsnittet "Koncernöversikt", vilket vi bedömer 
som tillräckligt. 

3.1.2. Sjukfrånvaro 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i ett eget kapitel ("Personal
kostnader" - "Hälsobokslut"). Här delas sjukfrånvarodata i lång- och korttidsfrånvaro, 
specificerad på män och kvinnor samt åldersindelad. Den personalekonomiska redovis
ningen ett flertal uppgifter om personalen, såsom personalomsättning, fördelning per 
anställningsform, frisknärvaro, semesterväxling och arbetsskador. Ingen analys görs dock 
av uppgifterna i kapitlet. 

3.1.3. Investeri ngs red o v is n i ng 
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Verksamhetens investe
ringsredovisning visar på en budgetavvikelse om 25 022 tkr. Avvikelsen härrör både från 
utgifter lägre än budgeterat och inkomster högre än budgeterat. Analys av budgetavvikel
ser saknas dock. 

Under 2016 har kommunen investerat brutto 109 mnkr och 32 mnkr har erhållits i inve
steringsbidrag. Den största investeringen var projekt Åkers kanal som under 2016 hade 
investeringsutgifter om 6,1 mnkr, plus 4,2 mnkr i kringprojekt. 

3.1.4. Driftredovisning 
Vi har granskat att det finns en sammanfattning över budgeterade och redovisade kostna
der och intäkter på nämndnivå samt att sammanfattningen uppfyller kraven enligt KRL 
4:3-

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas dels under avsnittet "Finansiell analys" 
i form av tabeller inklusive jämförelse mot föregående år, dels under respektive nämnds 
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verksamhetsberättelse. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser läm
nas inte under avsnittet "Finansiell analys", däremot går det att utläsa under respektive 
nämnds verksamhetsberättelse. 

3.1.5. Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL, vilken 
återfinns under "Årets resultat" i förvaltningsberättelsen. 

Efter gjorda justeringar för årets balanskravsresultat är kommunens resultat positivt. 
Kommunen saknar tidigare negativa resultat att återställa, och uppfyller därmed balans
kravet för 2016. 

3.1.6. Utvärdering av ekonomisk ställning 
Årsredovisningen innehåller en utvärdering av ekonomiska förutsättningar samt en finan
siell analys som bedöms uppfylla kravet avseende utvärdering av ekonomisk ställning. 

3.1.7. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 
förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag 
0111 kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi noterar dock att det saknas kommentarer och/eller analyser till investeringsredovis
ningarnas budgetavvikelser. 
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3.2. God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden innehållande en 
vision med underliggande plattform och ett antal verksamhetsmål, sorterade utifrån 
ovanstående perspektiv. Samtliga inriktningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovis
ningen. 

3.2.1. Finansiella mål 

För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansi
ella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. I årsredovisningen 
görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 
fastställts i budget 2016. 

Finansiellt mål 2016 Utfall Kommunens förklaring 

Nettokostnadsandelen ska högst mot
svara 99 procent av skatt och bidrag 
som utgiftstak 

Kommunens utdebitering ska hållas så 
låg som möjligt under mandatperioden 

Kostnadsutvecklingen per invånare ska 
inte överstiga 3,5 procent i snitt under 
mandatperioden 
Investeringsvolym som överstiger årets 
avskrivningar ska finansieras med årets 
resultat 
Årets resultat som överstiger 2 procent 
av eget kapital ska reserveras för kom
mande pensionskostnader, i balans
räkningen under posten eget kapital. 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Nettokostnadsandelen var 96,7 procent 
för 2016. 

Inför 2016 sänktes skattesatsen 50 öre, 
vilket tillsammans med en skatteväx
ling med landstinget om 2 öre gav en 
nettoeffekt på 48 öre. 

Kostnadsutvecklingen per invånare var 
2,2 procent under 2016. 

Den del av 2016 års nettoinvesterings
volym som översteg årets avskrivningar 
finansierades av årets resultat. 

Avsättning för kommande pensions
kostnader kommer föreslås vid faststäl
lande av bokslut 2016. 

Av redovisningen ovan framgår att samtliga mål uppfylls. 

3.2.2. Mål för verksamheten 
I årsredovisningen skall göras en avstämning mot de verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i kommunens budget 2016.1 Österåker har kommunfullmäkti
ges inriktningsmål fattats för att leda mot visionen att 

Österåkers kommun ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den 
skärgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt 
besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtids
tro, mångfald och öppenhet. 
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Inriktningsmål 2016 

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande 
i all kommunal service 

Österåker ska ha en ekonomi i balans 

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet 

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade 

Österåker ska ha en trygg miljö 

Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar 
ges för människa, miljö och natur att samverka 

För att kommunen ska kunna mäta i vilken grad de olika nämnderna lever upp till full
mäktiges inriktningsmål har ett antal indikatorer fastställts. 

Indikatorer 2016 

Nöjdkundindex (NKI) medborgarundersökning och Stockholms Business Alliance 
(SBA) undersökning 

Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ 
avvikelse 

Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i 
alla ämnen samt föräldrarnas nöjdhet inom förskoleverksamhet 

NKI hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder 

Trygghetsfrågor i medborgarundersökning och trygghetsindex för unga 

Enligt årsredovisningen har nämnderna i övervägande del redovisat resultatmål i relation 
till inriktningsmålen. Detta bekräftas dock inte i årsredovisningen, då det i nämndernas 
verksamhetsberättelser för 2016 endast finns kortfattade redogörelser för aktiviteter man 
genomfört under året, under rubriken "Verksamhetsuppföljning". Det saknas helt redo
visning av nämndspecifika mål, måluppföljning och koppling mot fullmäktiges övergri
pande mål. Kommunstyrelsen lämnar följande sammanfattande bedömning av årets 
måluppfyllelse: "Det är svårt att få en samlad bild av i vilken utsträckning som nämnderna 
nått sina mål och bidragit till måluppfyllelsen av fullmäktiges mål för 2016". 

Enligt årsredovisning 2016 ska en modell för kommunens mål- och resultatstyrning tas 
fram och redovisas till kommunfullmäktige under mars 2017. Arbetet med mål- och resul
tatstyrning ska samordnas av den nya budget- och kvalitetsenheten. I förvaltningsberät
telsen framkommer att nämndernas förmåga att genomföra analyser av genomförda akti
viteterna och koppla dessa till kommunfullmäktiges ska utvecklas. 

3.2.3. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är uppfyllda. 
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Vi kan dock inte uttala oss utifrån årsredovisningens återrapportering, om verksamhetens 
utfall är eller inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten, då de 
verksamhetsmässiga målen för 2016 inte finns redovisade i den granskade årsredovis
ningen daterad 2017-03-06. A 
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3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. R es u lta träkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. Resultat
räkningen redovisar i allt väsentligt kommunens intäkter och kostnader för 2016, samt 
hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående 
år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 66,9 mnkr. Resultat medför en positiv avvikelse 
mot budget med ca 31,3 mnkr. I jämförelse med föregående år har verksamhetens; 

intäkter ökat med 105,5 mnkr 
kostnader ökat med 200,7 mnkr. 
avskrivningar ökat med 0,9 mnkr. 

(mnkr) 

Verksamhetens intäkter 

Not Utfall 
2016 

Kommunen 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Not Utfall 
2016 

Koncernen 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Intäkter 
varav jämförelsestörande intäkter 

1 
3 

440,7 
19,2 

368,7 335,2 
11.6 

2 
4 

753,2 
7,8 

666,4 576,5 
11.6 

Kostnader 
varav jämförelsestörande kostnader 

5 -2 399,7 
0.0 

-2 316,7 -2 199,0 
0,0 

6 
7 

-2 563,8 
-4,4 

-2 436,7 -2 287,5 
0.0 

Av- samt nedskrivningar 8 -39,3 -43,0 -38,4 9 -138,9 -147,5 -135,7 

Verksamhetens nettokostnader -1 998,3 -1 991,0 -1 902,1 -1 949,5 -1 917,7 -1 846,7 

Skatteintäkter 10 1 855,3 1 856,1 1 806,3 1 855,3 1 856,1 1 806,3 

Generella statsbidrag och utjämning 11,12 190,6 158,4 160,9 190,6 158,4 160,9 

Finansiella intäkter 23,3 13,5 17,8 13,3 3,6 12,1 

Finansiella kostnader 13 -4,1 -1,4 -6,0 14 -36,1 -44,4 -38,2 

Resultatföre extraordinära poster 66,9 35,6 76,8 73,7 55,9 94,3 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 15 0,1 0,0 4,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 66,9 35,6 76,8 73,8 55,9 98,4 

I kapitel för "Resultaträkning" i årsredovisning 2016, där tabellen ovan är hämtad, åter
finns inga kommentarer eller analyser av presenterade siffror. Dock görs kortare kom
mentar i kapitel "Årets resultat" i förvaltningsberättelsen, vilka dock främst rör reservat
ioner för pensionsskulden och resultatutjämningsreserv. 

För årets lönekostnader noteras en ökning om 15 817 tkr mot föregående år, vilket mots
varar en ökning med 2,3 procent. Personalkostnaderna var 40,37 procent av kommunens 
totala verksamhetskostnader 2016, mot 42,30 procent år 2015. Lönekostnader har stämts 
av mot utdrag för utbetalda löner från lönesystemet utan anmärkning. Den genomsnitt
liga löneökningen uppgick till 2,57 procent (lönerevision 2016), vilket överensstämmer 
med ökningen på årets lönekostnader (2,3 procent). 
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Granskning av årsredovisning 

För granskningen av resultaträkningen har även en periodiseringskontroll av leverantörs-
och kundfakturor bokförda i december 2016 respektive januari 2017. 

Vid granskningen av resultaträkningen har inga väsentliga avvikelser noterats. 

3.3.2. Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise-
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Vid granskningen av balansräkningen har följande avvikelser noterats: 

• Schablonbidrag avseende flyktingmottagande har periodiseras över 3,5 år. Bidra
get avser att täcka två år, vilket således även är den tid vi anser är korrekt att peri-
odisera. 

• De flyktingbidrag som felaktigt periodiserades 2015 ligger fortfarande kvar på ba
lansen, däremot bedöms årets bidrag ha hanterats korrekt. 

• I balansräkningen har medfinansieringen av planskild korsning klassificerats som 
kortfristig skuld trots att merparten av utbetalningarna kommer att ske 2018 en
ligt erhållet avtal. Utifrån detta gör vi bedömningen att delar av skulden borde ha 
klassificerats som långfristig. Hanteringen har ingen resultatpåverkan. 

• Ett antal mindre poster har bokats upp som skuld utifrån beslut i KS trots att ing
en extern förpliktelse finns. 

Felen ovan bedöms inte vara materiella och påverkar därför inte räkenskaperna för år 
2016. 

3-3-3 - Kassaflödesan alys 
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation, dock finns ingen hänvisning 
till noter. 

För granskningen har vi kontrollerat att kassaflödesanalysen överensstämmelse med öv
riga delar av årsredovisningen och rimlig givet vad som av revisorerna är känt om kom
munen. 

Kassaflödesanalysen har även stämts av mot balans- och resultaträkning 

3.3.4. Sammanställda räkenskaper 
Granskning har gjorts av upprättat koncernark, samt kontroll mot balans- och resultat
räkning. De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper 
och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Kommunens sammanställda redovisning har lagts in korrekt, och samtliga nödvändiga 
elimineringar har gjorts (borgen, intäkter och kostnader, fordringar och skulder, aktier i 
dotterbolag, koncernomstrukturering samt obeskattade reserver). 
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Granskning av årsredovisning 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts. 

Det kan dock konstateras att dotterbolagens redovisning inte ännu har godkänts av revi
sor när koncernen granskades. Vidare noteras att koncernen redovisar en extraordinär 
intäkt, vilket enligt KRL inte är att klassa som extraordinär. Beloppet är dock inte väsent
ligt. 

3.3.5. Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar i huvudsak tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för till-
lämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Inga väsentliga avvikelser har noterats gällande tilläggsupplysningar, däremot finns visst 
förbättringspotential för några. I tabellen nedan beskrivs dessa. 

RKR 7.1, Upplysningar om pens
ionsmedel och pensionsförpliktel
ser 

I huvudsak Upplysningen om förvaltade medels, specifikt för 
pensionsändamål bör tydligare separeras från 
övriga förvaltade medel. Detta gäller värdeut
veckling/avkastning samt utveckling i förhållande 
till mål enligt placeringsreglemente. 

RKR 20 Redovisning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder 

I huvudsak Följande bör kunna utvecklas: 

En sammanfattande beskrivning av policy för 
hantering av för kommunen väsentliga risker för
knippade med sina finansiella tillgångar etc. Ex
empelvis bör kunna framgå varför den valda pla
ceringen innebär en lägre risk än en kontplace-
ring. 

3.3.6. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De fel som noterats bedöms 
inte som materiella och påverkar därför inte vår bedömning av räkenskaperna för år 2016. 

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed. 
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Ansvarsutövande 2016 - översiktlig granskning 

i. Sammanfattning 
Granskningen visar att samtliga nämnder med undantag för Produktionsstyrelsen 
bedrivit verksamhet inom beviljad ekonomisk ram 2016. Vidare visar sammanställ
ningen att nämnderna följt upp de resultatmål som antagits för året. Uppföljningen 
har gjorts utifrån uppsatta indikatorer alternativt aktiviteter/åtaganden. Med un
dantag för Produktionsstyrelsen saknas bedömning av måluppfyllelse. Skolnämn-
den anger om indikatorer till målen är uppfyllda eller ej men inte om målet i sig är 
uppfyllt. Någon samlad bedömning av nämndernas måluppfyllelse kan därför inte 
göras. 

I årsredovisning 2016 uppges att utvecklingsområden finns avseende samband mel
lan resultatmål, indikatorer och mätmetoder och att det i nuläget är svårt att få en 
samlad bild över i vilken utsträckning nämnderna nått sina mål och bidragit till 
måluppfyllelse av fullmäktiges mål 2016. Vi ser positivt på arbetet med att införa en 
ny modell för målstyrning men vår bedömning är att nämndernas och styrelsens 
målstyrning kan stärkas. 

Vi kan konstatera att nämnder och styrelser delvis haft en tillräcklig kontroll under 
året. Styrning, uppföljning och kontroll har varit tillfredställande vad avser att lö
pande hålla sig informerade om ekonomi och verksamhet under pågående år. 

Enligt antagen policy för intern kontroll i Österåkers kommun ska respektive 
nämnd anta en intern kontrollplan för varje kalenderår och överlämna den till 
kommunstyrelsen. Vidare anger policyn att en samanställning av resultatet från 
kontrollerna ska fastställas av nämnd och överlämnas till Kommunstyrelsen. Av 
vad som framkommer av nämndernas sammanträdesprotokoll (och övriga grans
kade dokument) har inte någon nämnd antagit en intern kontrollplan för kalender
året 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog en internkontrollplan 2015. Den 
planen har följts upp 2016 men nämnden har inte beslutat att överlämna uppfölj
ningen till Kommunstyrelsen. Vår bedömning är att nämndernas och styrelses kon
troll kan stärkas genom att tillämpa policy och riktlinje för intern kontroll. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska 
alla styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verk
samheten i enlighet med fullmäktiges mål, uppdrag och föreskrifter samt givetvis 
lagar och förordningar i övrigt. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ 
bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rap
portering. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

Har uppdraget från kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet upp
fyllts? 

Har kontrollen under året, dvs nämndens styrning, uppföljning och kontroll, va
rit tillfredställande? 

2.2. Revisionsmetod och avgränsning 
Vi har i granskningen utgått från kommunstyrelsens och nämndernas verksamhets
berättelser för 2016, kommunens årsredovisning för 2016 samt styrelsens och 
nämndernas sammanträdesprotokoll från 2016. 

Granskningen omfattar följande nämnder: 

• Kommunstyrelsen 
• Produktionsstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Skolnämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 
• Byggnadsnämnden 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
• Socialnämnden 
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3. Granskningsresultat 
Kommuns målstyrningsmodell utgår från Vision Österåker 2020 som består av vär
degrunder och utgör en gemensam målbild för kommunen. Utifrån visionen fast
ställer kommunfullmäktige mål, inriktningar och direktiv. Av budget 2016 med 
verksamhetsplan 2017-2019 framgår att kommunfullmäktige antagit följande in
riktningsmål för planperioden: 

• Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott 
bemötande i all kommunal service. 

• Österåker ska ha en ekonomi i balans. 

• Österåker ska vara bästa skolkommun i länet. 

• Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

• Österåker ska ha en trygg miljö. 

• Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsätt
ningar ges för människa, miljö och natur att samverka. 

Utifrån inriktningsmål ska respektive nämnd ta fram resultatmål för 2016 med till
hörande nyckeltal och mätmetoder. I budgethandlingen aviseras att en ny modell 
för målstyrning avses införas i kommunen. 

3.1. Har uppdraget från kommunfullmäktige av
seende ekonomi och verksamhet uppfyllts? 

I bedömningen av kommunfullmäktiges mål görs en sammanvägning av respektive 
nämnds verksamhetsberättelser samt de indikatorer som finns framtagna. Målen 
bedöms enligt nedan: 

Resultatet går åt rätt håll 
Resultatet är oförändrat 
Resultatet går åt fel håll^ 

Nedanstående matris redovisas utfall 2016 vad gäller ekonomi, resultat i förhål
lande till budget, och verksamhet, bedömning av måluppfyllelse, för respektive 
nämnd. 
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r 
Tabell i. Matris över ekonomiskt utfall och måluppfyllelse 2016 

Nämnd/styrelse Nämnden har klarat 
verksamheten inom 
beviljad ekonomisk 
ram (tkr) 

Nämnden har klarat målupp
fyllelsen för verksamheten 

Kommunstyrelsen 

Produktionsstyrelsen 

Kultur- och fritids
nämnden 

Skolnämnden 

Vård- och omsorgs
nämnden 
Byggnadsnämnden 

Miljö- och hälso
skyddsnämnden 

Socialnämnden 

Ja. (10 557) 

Nej. (-9 736) 

Ja. (167). 

Ja. (7 278) 

Ja. (2 005) 

Ja. (5 357) 

Ja. (450) 

Ja. (3 93i) 

Otydligt/ingen bedömning. 
Kommunstyrelsen har 12 resultatmål. 

Delvis. Av produktionsstyrelsens 12 
mål bedöms 6 vara uppfyllda, 2 vara 
delvis uppfyllda, 3 inte uppfyllda samt 
1 mål vara ej aktuellt. 

Otydligt/ ingen bedömning. 
Kultur- och fritidsnämnden har 7 re
sultatmål. 
Otydlig bedömning. Skolnämnden har 
7 resultatmål. Av målbilagan till verk
samhetsberättelsen framgår att 1 mål 
är uppnått, att 4 mål inte har uppnåtts 
samt att ett mål inte är aktuellt. 
Otydligt/ingen bedömning. Vård- och 
omsorgsnämnden har 5 resultatmål. 
Otydligt/ingen bedömning. Byggnads
nämnden har 5 resultatmål. 

Otydligt/ingen bedömning. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har 5 resul
tatmål. 
Otydligt/ingen bedömning, 
nämnden har 5 resultatmål. 

Social-

Kommentarer: Sammanställningen visar att samtliga nämnder med undantag för 
Produktionsstyrelsen bedrivit verksamhet inom beviljad ekonomisk ram 2016. Vi
dare visar sammanställningen att nämnderna följt upp de resultatmål som antagits 
för året. Uppföljningen har gjorts utifrån uppsatta indikatorer alternativt aktivite
ter/åtaganden. Med undantag för Produktionsstyrelsen saknas bedömning av 
måluppfyllelse. Skolnämnden anger om indikatorer till målen är uppfyllda eller ej 
men inte om målet i sig är uppfyllt. Någon samlad bedömning av nämndernas 
måluppfyllelse kan därför inte göras. 

I årsredovisning 2016 uppges att utvecklingsområden finns avseende samband mel
lan resultatmål, indikatorer och mätmetoder och att det i nuläget är svårt att få en 
samlad bild över i vilken utsträckning nämnderna nått sina mål och bidragit till 
måluppfyllelse av fullmäktiges mål 2016. Vi ser positivt på arbetet med att införa en 
ny modell för målstyrning men vår bedömning är att nämndernas och styrelsens 
målstyrning kan stärkas. 
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3.2. Har kontrollen under året, d v s nämndens 
styrning, uppföljning och kontroll, varit till-
freds tältande ? 

3.2.1. Prognossäkerhet 
I enighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska budgetprognos 
per 31 december lämnas löpande under året. Prognosen redogör för finansiella mål i 
förhållande till budget. I nedanstående tabell redovisas prognossäkerheten per 
nämnd. 

Tabell 2. Prognostiserat ekonomiskt utfall 2016 

Prognostiserat ekonomiskt utfall 
(mnkr) mar jun okt Bokslut 

Kommunstyrelsen 4,8 5 4,8 10,557 

Produktionsstyrelsen -5 -5 -7,65 -9,739 

Kultur- och fritidsnämnden 0 0 0 0,167 

Skolnämnden 4 6,1 7,278 

Vård- och omsorgsnämnden -o,4 0 0 2,005 

Byggnadsnämnden 0,5 4,8 5,357 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0 0,2 0 0,450 

Socialnämnden 1,8 2,3 3 3,931 

Vid jämförelse av det prognostiserade ekonomiska utfallet uppvisar Produktionssty
relsen, Skolnämnden, Byggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Social
nämnden bättre träffsäkerhet i oktober jämför med lämnad prognos i mars och juni. 
Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden ligger närmare sitt utfall i 
prognosen i juni. 

3.2.2. Kommu ns ty r elsen 
Genomgång av Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016 visar att ekono
min följs upp löpande under året via månadsuppföljningar. Av protokollen framgår 
att representanter från verksamheten kontinuerligt deltagit vid sammanträden och 
informerat om verksamheten. 

Enligt policy för intern kontroll i Österåkers kommun ska en särskild plan för intern 
kontroll antas varje kalenderår. Utifrån protokollsgranskningen kan vi inte se att 
någon sådan plan har antagits vid Kommunstyrelsens sammanträden 2016. Av 
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kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 framgår dock att internkontrollpro-
cessen är under implementering och ska redovisas i samband med bokslut 2017. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-01-11: Budget 2016 med verksamhetsplan 
2016-2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

2026-01-11: Kommunstyrelsen uppdrar vård-
och omsorgsnämnden att analysera prognossä
kerhet och kostnadsutveckling inom äldreomsor
gen och återkoppla till styrelsen med en åtgärds-
plan senast 15 februari 2016. Vidare uppdras 
produktionsstyrelsen att redovisa en plan för att 
återställa underskott inom äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfull
mäktige att godkänna kommunens budget 2016 
med verksamhetsplan 2017-2018. 

2016-03-21: Ekonomisk uppföljning per februari 
noteras till protokollet. Kommunstyrelsen redo
visar en positiv budgetavvikelse om 7 629 tkr för 
perioden. Prognosen för helåret är överskott på 
0,3 mnkr i förhållande till budget. 

2016-03-21: Verksamhetsberättelse 2015 god
känns. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige 
godkänna Österåkers kommuns årsredovisning 
2015. 
2016-04-25: Fullmäktige föreslås besluta att 
kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt 
avseende de kommunala bolagens ändamål. 
Vidare föreslås fullmäktige godkänna årsredovis
ningar 2015 förvissa organisationer där Österå
kers kommun är ägare eller annars har intressen. 

2016-04-27: Ekonomisk uppföljning per mars 
noteras till protokollet. Kommunstyrelsen redo
visar en positiv budgetavvikelse om 7 618 tkr för 
perioden. Justerad helårsprognosen visar positiv 
avvikelse från budget med 4,8 mnkr. 

2016-04-27: Kommunfullmäktige föreslås anta 
förvaltningens förslag till långsiktig ekonomisk 
planering 2016-2026. 

2016-05-25: Ekonomisk uppföljning per april 
noteras till protokollet. Kommunstyrelsen redo
visar en positiv budgetavvikelse om 6 538 tkr för 
perioden. Helårsprognosen har justerats och 
uppgår till överskott om 5 mnkr. 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk upp
följning för Österåkers kommun per april 2016. 
Helårsprognosen visar positiv avvikelse med 35,6 
mkr i förhållande till budget 2016. 

Kommunstyrelsen bereder budget 2017. 

2016-05-25: Lokala miljömål för Österåkers 
kommun 2016-2019 godkänns. Kommunstyrel
sen uppdrar att integrera miljömålen i nämnder
nas verksamhetsplaner, budget och uppföljning. 
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2016-06-13: Produktionsstyrelsens avrapporte-
ring av fullmäktiges uppdrag 0111 produktivitets
uppföljning inom hemtjänsten besvaras. Kom
munstyrelsen beslutaratt produktionsstyrelsen 
avvecklar hemtjänstverksamhet i egen regi för att 
uppnå en budget i balans samt att åtgärder för att 
få en ekonomi i balans ska rapporteras månads
vis till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen anmodar produktionsstyrel
sen att få en ekonomi i balans för att 1 januari 
2017 uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen 
personlig assistans i egen regi. Åtgärder i form av 
handlings- och tidsplan ska rapporteras till 
kommunstyrelsen månadsvis. 

2016-08-29: Ekonomisk uppföljning per maj 
noteras till protokollet. Kommunstyrelsen redo
visar en positiv budgetavvikelse om 9 146 tkr för 
perioden. Oförändrad helårsprognos visar positiv 
avvikelse från budget med 5 mnkr. 

Ekonomisk uppföljning per juni 2016 noteras till 
protokollet. Kommunstyrelsen redovisar en posi
tiv budgetawikelse om 10 317 mnkr för perioden. 
Helårsprognosen visar positiv avvikelse från 
budget med 5 mnkr. 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk upp
följning för Österåkers kommun per maj 2016. 
Helårsprognosen visar positiv avvikelse med 35,6 
mkr i förhållande till budget 2016. 

2016-08-29: Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 
för Österåkers kommun antas. 

Österåkers kommuns budgetuppföljning per juni 
2016 beslutas överlämnas till kommunfullmäk
tige. 

2016-10-06: Delårsbokslut per augusti 2016 
godkänns. Kommunstyrelsen redovisar en positiv 
budgetavvikelse om 10 476 tkr för perioden. 
Helårsprognosen har justerats till ett överskott 
om 5,5 mnkr. 

2016-10-06: Kommunfullmäktige föreslås god
känna delårsrapport per augusti 2016 för Österå
kers kommun. Helårsprognosen visar ett över
skott om 54,4 mnkr i förhållande till budget. 

2016-10-24: Ekonomisk uppföljning per septem
ber noteras till protokollet. Kommunstyrelsen 
redovisar en positiv budgetavvikelse om 13 164 
tkr för perioden. Justerad prognos för helåret 
visar positiv avvikelse från budget med 4,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk upp
följning för Österåkers kommun per september 
2016. Helårsprognosen visar positiv avvikelse 
med 35,6 mkr i förhållande till budget 2016. 

2016-10-24: Reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta bud
get 2017 för Österåker kommun. 

2016-11-23: Ekonomisk uppföljning per oktober 
noteras till protokollet. Kommunstyrelsen redo
visar en positiv budgetavvikelse om 15 242 tkr för 
perioden. Helårsprognosen har justerats ned till 
överskott om 4,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk upp
följning för Österåkers kommun per oktober 
2016. Helårsprognosen visar positiv avvikelse 
med 35,6 mkr i förhållande till budget 2016. 
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3.2.3. Produktionsstyrelsen 
Produktionsstyrelsen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leve
rantörer av välfärdstjänster driver förskola, skola, fritids, stöd för personer med 
funktionsnedsättning samt vård och omsorg för äldre. Uppdraget är att leverera 
kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt mest effektiva verksamheten, i konkur
rens med andra utförare. 

Det framgår av Produktionsstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016 att styrelsen 
tagit del av uppföljning av verksamhet och ekonomi samt prognos för hela året. Det 
framgår även av protokollen att representanter från verksamheten kontinuerligt 
under året deltagit på sammanträden och informerat styrelsen om verksamheten. 

I januari aviserade produktionschefen utmaningar i att få en budget i balans 2016. 
Ekonomiska prognoser som visade på underskott för helåret lämnades under den 
första halvan av 2016. I maj informerade Produktionsstyrelsen Kommunstyrelsen 
att målen för en ekonomi i balans inte kommer uppnås under 2016. Produktionssty
relsen beslutade även föreslå Kommunstyrelsen att avveckla hemtjänsten i egen 
regi. I september fick produktionschefen i uppdrag att påbörja avvecklingsarbetet. 
Samma månad uppdrogs till produktionschefen att vidta åtgärder för att förbättra 
det ekonomiska resultatet utan försämrad kvalitet i verksamheten. Helårsprogno
sen som lämnades i november visade negativ budgetavvikelse om -7 600 tkr. Vid 
bokslut redovisade produktionsstyrelsen ett underskott på -9 739 tkr. 

Vid genomgången av protokollen framgår att intern kontroll inte har behandlats på 
sammanträden under året. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-01-28: Controller informerar om bokslut 
2015. 

Produktionschefen informerar om pågående 
budgetarbete 2016. Ekonomiska utmaningar för 
vård- och omsorgsområdet aviseras. 

2016-01-28: Produktionsstyrelsen informeras om 
aktuella frågor av förvaltningen. 

2016-02-25: Förvaltningens förslag till budget 
2016 med verksamhetsplan 2017-2018 godkänns. 

2016-02-25: Produktionsstyrelsen beslutar före
slå kommunstyrelsen besluta att produktionssty
relsens uppdrag som utförare av insatsen person
lig assistans enligt Socialförsäkringsbalken upp
hör. 

Produktionsstyrelsen beslutar 0111 dagar för verk
samhetsbesök våren 2016. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

Produktionsstyrelsens verksamhetsberättelse 
2015 beslutas godkännas och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

2016-03-22: Ekonomisk uppföljning per februari 2016-03-22: Produktionschefen får uppdrag att 
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I 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar positiv 
budgetavvikelse om 2 211 tkr för perioden. 
Helåsprognosen uppgår till underskott på -2 
mnkr i förhållande till budget. 

redovisa åtgärder för att minska kostnaderna 
inom "Vi kan"- projektet. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-04-21: Ekonomisk uppföljning per mars 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar positiv 
budgetavvikelse om 171 tkr för perioden. Juste
rad helårsprognos visar negativ avvikelse i för
hållande till budget på -5 mnkr. 

2016-04-21: Rapporterad uppföljning av utveckl
ingen inom hemtjänstens produktivitet god
känns. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-05-19: Ekonomisk uppföljning per april 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar positiv 
budgetavvikelse om 988 tkr för perioden. Helås
prognosen visar negativ avvikelse i förhållande 
till budget på -5 mnkr. 

2016-05-19: Särskild avrapportering av kom
munfullmäktiges uppdrag om produktivitetsupp
följning inom hemtjänsten per april 2016 god
känns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen informeras om att målen för 
en ekonomi i balans och produktivitetsgraden 
inom hemtjänstverksamheten inte kommer att 
uppnås under 2016. Produktionsstyrelsen beslu
tar förslå kommunstyrelsen att se över förutsätt
ningarna för att bedriva hemtjänsten i egen regi. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-06-21: Ekonomisk uppföljning per maj 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar positiv 
budgetavvikelse om 1 250 tkr för perioden. Oför
ändrad prognos för helåret visar negativ avvi
kelse i förhållande till budget på -5 mnkr. 

2016-06-21: Produktionschefen uppdras att 
senast 1 juli 2016 ta fram en konsekvensanalys 
med anledning av kommunstyrelsens beslut om 
krav på åtgärder för att nå en ekonomi i balans 
senast 1 januari 2017. 

Extra sammanträde utlyses den 5 juli 2016. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 
2016-07-05: Produktionsstyrelsen informerar 
vård- och omsorgsnämnden att produktionssty
relsen avser avveckla hemtjänsten i egen regi 
uppnå en ekonomi i balans 1 januari 2017. 

2016-08-25: Ekonomisk uppföljning per juni 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar positiv 
budgetavvikelse om 947 tkr för perioden. Oför
ändrad prognos för helåret visar negativ avvi
kelse i förhållande till budget på -5 mnkr. 

2016-08-21: Produktionsstyrelsen beslutar om 
dagar för verksamhetsbesök hösten 2016. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-09-22: Ekonomisk uppföljning per augusti 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar negativ 
budgetavvikelse om -7 153 tkr för perioden. 
Helåsprognosen har justerats till underskott på 
-7,65 mnkr. 

Förvaltningens förslag till investeringsbudget 
2017 med plan 2018-2019 godkänns och över
lämnas till kommunfullmäktige. 

2016-09-22: Produktionschefen uppdras vidta 
åtgärder för att förbättra det ekonomiska resulta
tet utan att kvaliteten i verksamheterna påverkas 
negativt. 

Produktionsstyrelsen beslutar att ge produkt
ionschefen i uppdrag att genomföra den beslu
tade avvecklingen av hemtjänsten i egen regi och 
redovisa konsekvenserna av avvecklingen. 

Rapport om systematiskt kvalitetsarbete inom 
utbildningsområdet godkänns och överlämnas 
till kommunstyrelsen och Skolinspektionen. 
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Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-10-20: Ekonomisk uppföljning per septem
ber godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar 
negativ budgetavvikelse om -5 028 tkr för peri
oden. Oförändrad helårsprognos visar negativ 
avvikelse i förhållande till budget på -7,65 mnkr. 

2016-10-20: Uppföljning för att förbättra det 
ekonomiska resultatet inom produktionsstyrel
sens verksamhetsområde godkänns. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

2016-11-24: Ekonomisk uppföljning per oktober 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar negativ 
budgetavvikelse om -7 509 tkr för perioden. 
Oförändrad prognos för helåret uppgår till un
derskott om -7,65 mnkr. 

2016-11-24: Produktionsstyrelsen informeras om 
aktuella frågor från förvaltningen. 

2016-12-13: Ekonomisk uppföljning per novem
ber godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Produktionsstyrelsen redovisar 
negativ budgetavvikelse om -10 298 tkr. Helås-
prognosen är oförändrad och visar negativ avvi
kelse i förhållande till budget på -7,65 mnkr. 

2016-12-13: Reviderad delegationsordning för 
produktionsstyrelsen godkänns. 

Produktionsstyrelsen informeras om aktuella 
frågor från förvaltningen. 

3.2.4. Kultur- och fritidsnämnden 
Vid genomgång av Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016 
framgår att nämnden tagit del av uppföljning av verksamhet och ekonomi samt 
prognos för hela året. 

Vi kan inte se av protokollen att någon rapportering kring intern kontroll har varit 
uppe nämndsammanträden 2016. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-02-04: Kultur- och fritidsnämnden god
känner budget 2016 med verksamhetsplan 2016-
2018. 

2016-02-04: Ordförande besvarar anmälda frå
gor om nämndens verksamhetsområde. 

2016-03-21: Ekonomisk månadsuppföljning per 
februari godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 1 220 tkr 
för perioden. Helårsprognosen visar inte någon 
avvikelse från budget. 

2016-03-21. Verksamhetsberättelse 2015 för 
kultur- och fritidsnämnden godkänns och över
lämnas till kommunstyrelsen. 

2016-04-28: Ekonomisk uppföljning per mars 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Kultur- och fritidsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 1 057 tkr för peri
oden. Helårsprognosen visar inte någon avvikelse 
från budget. 

2016-04-28: Förvaltningen redogör för aktuella 
frågor. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrag att följa upp 
sporthallens verksamhet överlämnas till kom
munfullmäktige. 

2016-06-02: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 1171 tkr. 
Helårsprognosen visar inte någon avvikelse från 
budget. 

2016-06-02: Kultur- och fritidsnämndens upp
drag att ta fram ett förslag på material och lokal 
för ungdomsverksamhet överlämnas till kom
munstyrelsen och föreslås beslutas av kommun
fullmäktige. 

2016-08-25: Ekonomisk månadsuppföljning per 
juli godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden redo-

2016-08-25: Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anta förvaltningens redovisning av kultur-
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visar positiv budgetawikelse om 1008 tkr. 
Helårsprognosen visar inte någon avvikelse från 
budget. 

Förvaltningens förslag till budget 2017 med verk
samhetsplan 2017-2018 godkänns och överläm
nas till kommunstyrelsen. Kultur- och fritids
nämnden uppdrar förvaltningen att definiera 
olika taxor. 

och fritidsnämndens uppdrag att uppmärk
samma kulturella byggnader i Österåkers kom
mun. 

Nämnden natar en reviderad delegationsordning. 

2016-10-06: Delårsbokslut per augusti 2016 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Kultur- och fritidsnämnden redovisar 
positiv budgetawikelse 0111 2 270 tkr för peri
oden. Helårsprognosen visar inte någon avvikelse 
från budget. 
2016-11-10: Ekonomisk månadsuppföljning per 
september godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar positiv budgetawikelse om 860 tkr för 
perioden. Helårsprognosen visar inte någon 
avvikelse från budget. 

2016-11-10: Förvaltningen informerar om aktu
ella frågor inom nämndens verksamhetsområde. 

2016-12-08: Ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar positiv budgetawikelse om 791 tkr för 
perioden. Helårsprognosen visar inte någon 
awikelse från budget 

3.2.5. Skolnämnden 
Det framgår av Skolnämndens sammanträdesprotokoll 2016 att nämnden tagit del 
av uppföljning av ekonomi och verksamhet samt prognos löpande för hela året. Re
presentanter från verksamheten har deltagit vid sammanträden och informerar om 
verksamheten. 

Genomgången av protokoll visar att intern kontroll inte har behandlats under sam
manträden 2016. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-02-09: Skolnämnden godkänner budget 
2016 med verksamhetsplan 2016-2018. 

2016-02-09: Förvaltningen informerar muntligt 
om verksamheten. 

2016-03-22: Ekonomisk uppföljning per februari 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Skolnämnden redovisar positiv bud
getawikelse om 1 067 tkr för perioden. Progno
sen för helåret visar inte någon awikelse från 
budget. 

2016-03-22: Verksamhetsberättelse 2015 för 
skolnämnden godkänns och beslutas överlämnas 
till kommunstyrelsen. Nämnden uppdrar skoldi
rektören att ha en fortsatt dialog kring det syste
matiska kvalitetsarbetet för verksamheterna. 

Skoldirektören uppdras bygga en organisation 
för det kommunala aktivitetsansvaret. 

Pedagogcentrum beslutas inrättas som perma
nent verksamhet 1 april 2016. 

Förvaltningen informerar muntligt om verksam-
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I 
heten. 

2016-04-12: Ekonomisk månadsuppföljning per 
mars godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

2016-04-12: Förvaltningen informerar muntligt 
om verksamheten. 

2016-05-17: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Skolnämnden redovisar posi
tiv budgetavvikelse om 5 335 tkr för perioden. 
Justerad prognosen för helåret uppgår till över
skott om 2,2 mnkr i förhållande till budget. 

2016-05-17: Reviderad delegationsordning för 
skolnämnden antas. 

Förvaltningen informerar muntligt om verksam
heten. 

2016-06-21: Ekonomisk månadsuppföljning per 
maj godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Prognosen för helåret har justerats 
till ett överskott 0111 4 mnkr i förhållande till 
budget. 

2016-06-21: Representanter från förvaltningen 
informerar muntligt 0111 verksamheten. 

2016-08-30: Ekonomisk månadsuppföljning per 
juni godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Skolnämnden redovisar positiv 
budgetavvikelse om 5 935 tkr för perioden. Oför
ändrad prognos för helåret är ett överskott på 4 
mnkr i förhållande till budget. 

2016-08-30: Skolnänmdens förslag till budget 
2017 med verksamhetsplan 2017-2019 beslutas 
godkännas och överlämnas till kommunstyrel
sen. 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta övergri
pande plan för utbyggnad av nya förskolor och 
skolor 2017-2040. 

Skolförvaltningen informerar muntligt om verk
samheten. 

2016-10-04: Skolnänmdens delårsbokslut per 
augusti 2016 godkänns och beslutas överlämnas 
till kommunstyrelsen. Skolnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 6 384 tkr för peri
oden. Helårsprognosen har justerats och uppgår 
till ett överskott om 6,1 mnkr i förhållande till 
budget. 

2016-10-04: Skolnämnden föreslår kommunsty
relsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
reviderad maxtaxa 2017. 

Representanter från skolförvaltningen informe
rar om verksamheten. 

2016-11-08: Ekonomisk uppföljning per septem
ber godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Skolnämnden redovisar positiv 
budgetavvikelse om 8 701 tkr för perioden. 
Helåsprognosen visar överskott på 6,1 mnkr i 
förhållande till budget. 

2016-11-08: Skolnämnden informeras av för-
multningen 0111 uppföljning av kvalitetsgransk
ningen av kommunernas tillsyn av fristående 
skolor i Österåkers kommun. 

2016-12-14: Ekonomisk uppföljning per oktober 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Skolnämnden redovisar positiv bud
getavvikelse om 9 623 tkr för perioden. Progno
sen för helåret är överskott på 6,1 mnkr i förhål
lande till budget. 

2016-12-14: Representant från skolförvaltningen 
redovisar om resultaten från Öppna jämförelsen 
2016 grundskola. 

3.2.6. Värd- och omsorgsnämnden 
Det framgår av Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll att ekonomi 
samt prognos och verksamhet har följts löpande under året. Av protokollen fram
går att representanter från verksamheten har deltagit vid sammanträden och in
formerat om verksamheten. 

Ekonomiska prognoser som visade på underskott lämnades under första halvan av 
året. Vid marssammanträdet antog Vård- och omsorgsnämnden vissa punkter i so-
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cialförvaltningens förslag till åtgärdsplan med anledning av den ekonomiska situat
ionen. Helårsprognosen justerades till ett nollresultat vid ekonomisk månadsupp
följning per april. Vid bokslutet 2016 redovisade Vård- och omsorgsnämnden posi
tiv avvikelse 0111 2 mnkr i förhållande till budget. Nämnden har därmed vänt ett 
underskott på ca -10 mnkr till ett överskott på 2 mnkr 2015-2016. Av Vård- och om
sorgsnämndens verksamhetsberättelse 2016 framgår att prognossäkerheten behö
ver förbättras. 

Protokollsgranskningen visar att intern kontroll inte har behandlats under sam
manträden 2016. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-01-26: Controller informerar vård- och 
omsorgsnämnden 0111 den långsiktiga ekono
miska planeringen. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner och 
beslutar överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § 
till kommunfullmäktige och revisorerna. För
valtningen uppdras redogöra för planeringen av 
nya LSS-bostäder. 

Nämnden beslutar att socialförvaltningen ska 
lämna reviderat tjänsteutlåtande om prognossä
kerhet och kostnadsutveckling inom äldreomsor
gen samt åtgärdsplan till kommunstyrelsen. 
Vidare beslutas att förvaltningen ska redovisa 
konsekvensanalyser av de förslagna åtgärderna 
till vård- och omsorgsnämnden innan verkstäl
lighet. 

2016-03-01: Förvaltningens förslag till budget 
2016 med verksamhetsplan 2016-2018 för vård-
och omsorgsnämnden beslutas godkännas och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna 
fördelning av 2016 års medel för aktiviteter och 
social stimulans. 

2016-03-01: Vård- och omsorgsnämnden beslu
tar godkänna granskningen av den kommunala 
hälso- och sjukvården hösten 2015. 

Verksamhetsberättelse 2015 för vård- och om
sorgsnämnden godkänns och beslutas överläm
nas till kommunstyrelsen. 

Reviderad delegationsordning för vård- och om
sorgsnämnden antas. 

2016-03-22: Ekonomisk uppföljning per februari 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Vård- och omsorgsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 229 tkr för perioden. 
Helårsprognosen visar underskott på 6,85 mnkr i 
förhållande till budget. Nämnden informeras om 
att förvaltningens förslag på åtgärdsplan förvän
tas ge nämnden ett resultat utan avvikelse. 

2016-03-22: Nämnden beslutar godkänna sju 
punkter i socialförvaltningens åtgärdsplan med 
anledning av ekonomisk uppföljning per febru
ari. Vidare beslutas att socialförvaltningen ytter
ligare ska bereda vissa punkter i åtgärdsplanen. 

Representant från socialförvaltningen informerar 
som resultatet av Brukarundersökning äldre 
2015. 

Nämnden informeras 0111 förändringsarbete 
inom socialförvaltningen. 

2016-04-26: Ekonomisk månadsuppföljning per 2016-04-26: Vård- och omsorgsnämnden god-
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mars godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 639 tkr för 
perioden. Justerad prognos för helåret visar 
underskott på -0,4 mnkr. 

känner och beslutar överlämna förvaltningens 
rapport om ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 
och LSS 9 § till kommunfullmäktige och reviso
rerna. 

Socialchefen informerar om förändringsarbete 
inom socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen far uppdrag att redogöra för 
boendeprognos inom funktionsnedsättning två 
gånger per år. 

Vård- och omsorgsnämnden informeras om lex 
Sarah-anmälan som lämnats till IVO från pro
duktionsstyrelsen. 

2016-05-31: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 1308 tkr 
för perioden. Helårsprognosen har justerats och 
visar inte någon avvikelse från budget. 

2016-05-31: Socialchefen informerar nämnden 
om förändringsarbetet inom socialförvaltningen. 

Information om två lex Sarah-anmälningar note
ras till protokollet. 

206-06-21: Ekonomisk månadsuppföljning per 
maj godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden redo
visar negativ budgetavvikelse om 26 tkr för peri
oden. Prognosen för helåret är oförändrad och 
visar inte någon avvikelse från budget. 

2016-06-21: Representanter från socialförvalt
ningen informerar om verksamheten. 

Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att 
inom socialförvaltningen anställa en resursper
son som ska ansvara för kvalitet och utvecklings
frågor inom fysioterapi- och arbetsterapiområ
det. Förvaltningen uppdras utreda förtydligande 
av vårdgivaransvaret. 

2016-08-30: Ekonomisk månadsuppföljning per 
juni godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden redo
visar negativ budgetavvikelse om 38 tkr för peri
oden. Prognosen för helåret visar inte någon 
avvikelse från budget. 

Förvaltningens förslag till vård- och omsorgs
nämndens budget 2017 godkänns och beslutas 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

2016-08-30: Representanter från socialförvalt
ningen informerar om verksamheten. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner och 
beslutar överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § 
till kommunfullmäktige och revisorerna. 

2016-09-27: Delårsbokslut per augusti 2016 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. Vård- och omsorgsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 3 774 tkr för peri
oden. Prognosen för helåret är oförändrad. 

2016-09-27: Representanter från socialförvalt
ningen informerar om verksamheten. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en 
uppdaterad målbilaga till budget 2017 som över
lämnas till kommunstyrelsen. 

2016-11-29: Ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 1 676 tkr 
för perioden. Prognosen för helåret visar inte 
någon avvikelse från budget. 

2016-11-29: Socialförvaltningens granskning av 
hälso- och sjukvård inom LSS 2016 antecknas till 
protokollet. 

Representanter från socialförvaltningen informe
rar om verksamheten. 

Vård- och omsorgsnämnden antar reviderade 
riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen att 
gälla från 1 januari 2017. 

2016-12-20: Ekonomisk månadsuppföljning per 
november godkänns och beslutas överlämnas till 

2016-10-20: Representanter från socialförvalt
ningen informerar om verksamheten. 
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kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 2 682 tkr 
för perioden. Prognosen för helåret visar inte 
någon avvikelse från budget. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta do
kumentet vägledning för handläggningen av 
insatser enligt LSS att gälla från 1 januari 2017. 

3.2.7. Byggn adsnä mnden 
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016 redogör för att nämnden löpande 
följt upp ekonomi, verksamhet och prognos för helåret. 

Av protokollen framgår att nämnden inte antagit någon plan för den interna kon
trollen 2016 men att arbete pågår för att ta fram en internkontrollplan. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-02-23: Förvaltningens förslag till budget 
2016 med verksamhetsplan 2017-2018 för bygg
nadsnämnden beslutas godkännas och överläm
nas till kommunstyrelsen. 

2016-02-23: Verksamhetsberättelse 2015 god
känns och beslutas överlämnas till kommunsty
relsen. 

Trafiksäkerhetsprogram inklusive investerings
plan för mindre trafiksäkerhetsåtgärder i Österå
kers kommun 2016 godkänns. Byggnadsnämn
den beslutar godkänna omprioritering av åtgär
der vid behov. 

2016-03-29: Ekonomisk månadsuppföljning per 
februari godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse 0111 688 tkr för perioden. 
Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 0,5 
mnkr. 

2016-03-29: Byggnadsnämnden godkänner för
valtningens förslag till tillgänglighetsprogram för 
Österåker kommun 2016. 

2016-04-26: Ekonomisk månadsuppföljning per 
mars godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 2 081 tkr för peri
oden. Helårsprognosen uppgår till överskott om 
0,5 mnkr i förhållande till budget. 
2016-05-24: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 2 755 tkr för peri
oden. Helårsprognosen har justerats och uppgår 
till ett överskott på 1 mnkr i förhållande till bud
get. 

2016-05-24: Representant från samhällsbygg
nadsförvaltningen informerar byggnadsnämnden 
om pågående planarbeten i kommunen. 

2016-06-21: Ekonomisk månadsuppföljning per 
maj godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 3 657 tkr för peri
oden. Justerad helårsprognos uppgår till över
skott 01111,5 mnkr. 
2016-08-30: Förvaltningens förslag till budget 
2017 med verksamhetsplan 2018-2019 för bygg
nadsnämnden beslutas godkännas och överläm
nas till kommunstyrelsen. 

2016-08-30: Byggnadsnämnden beslutar över
lämna kompletteringar till budget 2016 vad avser 
uppföljnings- och utvärderingsplan till kommun
styrelsen. 

2016-09-27: Delårsbokslut per augusti 2016 
beslutas godkännas och överlämnas till korn-
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munstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 4 501 tkr för peri
oden. Helårsprognosen har justerats till över
skott på 3,2 mnkr i förhållande till budget. 
2016-10-25: Ekonomisk månadsuppföljning per 
september godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 4 234 tkr för peri
oden. Helårsprognosen uppgår till överskott 0111 
3,2 mnkr. 

Byggnadsnämnden beslutar att omfördela medel 
inom investeringsbudgeten. 

2016-10-25: Reviderad delegationsordning för 
byggnadsnämnden antas. 

Samhällsbyggnadschefen informerar om på
gående arbete med att ta fram en internkontroll-
plan för byggnadsnämnden. 

2016-11-22: Ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober godkännas och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisat-
positiv budgetavvikelse 0111 4 264 mnkr för peri
oden. Helårsprognosen har justerats och uppgår 
till överskott på 4,8 mnkr. 

2016-11-22: Representant från förvaltningen 
informerar om olycksfallsstatistik på vägar i 
kommunen. 

Byggnadsnämnden överlämnar svar på reviso
rernas rapport avseende styrning och kontroll av 
samhällsbetalda resor. 

Byggnadsnämnden uppdrar förvaltningen att 
revidera lokal föreskrift tätbebyggt område enligt 
trafikförordningen. 

2016-12-20: Ekonomisk månadsuppföljning per 
november godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden redovisat-
positiv budgetavvikelse om 5 039 tkr för peri
oden. Oförändrad helårsprognos är uppgår till 
4,8 mnkr. 

3.2.8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av uppföljning av ekonomi samt prognos 
och verksamhet under nämndsammanträden 2016. Av protokollen framgår att re
presentanter från verksamheten deltagit vid sammanträden och informerat om 
verksamheten. 

3 februari 2015 antog Miljö- och hälsoskyddsnämnden en intern kontrollplan att 
gälla 2015-2018. Kontrollmomenten i planen är administrativa rutiner, inköp och 
upphandling, lönerapportering samt fakturakontroll. Vid decembersammanträdet 
2016 godkände nämnden förvaltningens uppföljning av den interna kontrollen för 
innehavande år. Några avvikelse kunde inte konstateras. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-01-26: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
antar internbudget och verksamhetsplan inklu
sive tillsynsplaner 2016. 

2016-01-26: Representant från förvaltningen 
informerar om innebörden av delegation. Miljö-
och hälsoskyddsnämnden önskar från förvalt
ningen information om fortsatt hantering av 
ärenden där krav på åtgärder eller undersök
ningar tidigare ställt. 
2016-03-08: Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsberättelse 2015 godkänns och beslu-
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tas överlämnas till kommunstyrelsen. 

Representanter från förvaltningen informerar om 
nämndens verksamhet. 

2016-04-26: Ekonomisk månadsuppföljning per 
mars godkänns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
redovisar positiv budgetawikelse om 1 385 tkr. 
Helårsprognosen visar inte någon avvikelse från 
budget. 
2016-06-07: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april 2016 godkänns. Miljö- och hälsoskydds
nämnden redovisar positiv budgetavvikelse 0111 
2 288 tkr för perioden. Helårsprognosen visar 
inte någon avvikelse från budget. 

2016-06-07: Representanter från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

2016-06-07: Förvaltningens förslag till budget 
2017 med plan 2018-2018 för miljö- och hälso
skyddsnämnden godkänns. 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni god
känns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovi
sar positiv budgetavvikelse om 518 tkr för peri
oden. Prognosen för helåret är justerad och 
uppgår till överskott på 0,2 mnkr i förhållande 
till budget. 

2016-06-07: Representanter från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden informeras 0111 
att avrapportering av internkontrollplan sker i 
december varje år samt att nämndens internkon
trollplan ska infogas i budgethandling 2017. 

Reviderad delegationsordning antas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar riktlinjer 
för enskilt avlopp inom kommunalt verksam
hetsområde. 

2016-09-27: Delårsbokslut per augusti 2016 
beslutas godkännas och överlämnas till kom
munstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
redovisar positiv budgetavvikelse om 581 tkr för 
perioden. Helårsprognosen har justerats till 
överskott 0111 0,4 mnkr. 

2016-09-27: Representant från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att 
förskjuta översynen av de lokala föreskrifterna 
avseende att skydda människors hälsa och miljön 
till 2017 med anledning av vakanser. 

2016-10-25: Ekonomisk månadsuppföljning per 
september godkänns. Miljö- och hälsoskydds
nämnden redovisar positiv budgetavvikelse om 
796 tkr för perioden. Helårsprognosen visar 
överskott på 0,4 mnkr. 

2016-10-25: Representanter från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

2016-12-06: Ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober godkänns. Miljö- och hälsoskyddsnämn
den redovisar positiv budgetawikelse om 564 tkr 
för perioden. Helårsprognosen har justerats och 
visar inte någon avvikelse mot budget. 

2016-12-06: Redovisning av uppföljning av åt
gärder med anledning av bräddningar noteras till 
protokollet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar att kontrollen av det fortsatta arbetet 
enligt framtagen handlingsplan ska ske inom 
ramen för det ordinarie tillsynsarbetet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner 
uppföljning av intern kontroll 2016. Några avvi
kelser kan inte konstateras. 

3.2.g. Socialnämnden 
Genomgång av Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2016 visar att nämnden 
löpande tagit del av ekonomi, verksamhet samt prognos för hela åtet. Representan
ter från verksamheten har kontinuerligt deltagit under sammanträden för att munt
lig informera om verksamheten. 
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Av granskade protokoll framgår inte att intern kontroll behandlats under samman
träden 2016. 

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 2016 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning 
2016-01-21: Socialnämnden informeras om lång
siktig ekonomisk planering. 

Socialnämnden godkänner och beslutar över
lämna förvaltningens rapport 0111 ej verkställda 
beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § till kommun
fullmäktige och revisorerna. 

Information om lex Sarah-utredning lämnas till 
socialnämnden. 

2016-02-25: Förvaltningens förslag till social
nämndens budget 2016 med verksamhetsplan 
2017-2018 beslutas godkännas och överlämnas 
till kommunstyrelsen med tilläggsäskande om 
62,7 mnkr i utökad ram med anledning av vo
lymökning i mottagandet av nyanlända och en
samkommande barn. 

2016-02-25: Socialnämnden informeras om 
förändringsarbete inom socialförvaltningen. 

Representant från socialförvaltningen informerar 
0111 lex Sarah-rapporter. 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2015 
godkänns och beslutas överlämnas till kommun
styrelsen. 
2016-03-17: Representanter från förvaltningen 
informerar som socialnämndens verksamhet. 

2016-04-21: Ekonomisk månadsuppföljning per 
februari och mars godkänns. Per 31 mars redovi
sar socialnämnden positiv budgetavvikelse om 
1 810 tkr för perioden. Helårsprognosen uppgår 
till överskott om 1,8 mnkr i förhållande till bud
get. 

2016-04-21: Socialnämnden godkänner och 
beslutar överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § 
till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Information om lex Sarah-rapporter noteras till 
protokollet. 

Reviderad delegationsordning för socialförvalt
ningen antas. 

2016-05-26: Ekonomisk månadsuppföljning per 
april godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 2 221 tkr. Helårspro
gnosen har justerats till ett överskott på 2,3 
mnkr. 

2016-05-26: Representanter från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

Socialchefen informerar om att kommunstyrel
sen anmodat socialförvaltningen att ta fram rutin 
om ensamkommande barns trygghet. 

Socialnämnden överlämnar yttrande till IVO med 
anledning av inkomna anmälningar. 

2016-06-16: Ekonomisk månadsuppföljning per 
maj godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Socialnämnden redovisar positiv 
budgetavvikelse om 2 149 tkr för perioden. Den 
oförändrade helårsprognosen visar överskott om 
2,3 mnkr. 

2016-06-16: Representanter från förvaltningen 
informerar 0111 verksamheten. 

2016-08-25: Ekonomisk månadsuppföljning per 
juni godkänns och beslutas överlämnas till kom
munstyrelsen. Socialnämnden redovisar positiv 
budgetavvikelse om 2 578 tkr för perioden. 
Helårsprognosen visar överskott om 2,3 mnkr 

2016-08-25: Socialnämnden godkänner och 
beslutar överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § 
till kommunfullmäktige och revisorerna. 
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Förvaltningens förslag till budget 2017 med verk
samhetsplan 2018-2019 för socialnämnden bes
lutas godkännas och överlämnas till kommunsty
relsen. 

Information 0111 lex Sarah-anmälningar noteras 
till protokollet. 

Representanter från förvaltningen informerar 0111 
verksamheten. 

2016-09-22: Delårsbokslut 2016 per augusti 
beslutas godkännas och överlämnas till kom
munstyrelsen. Helårsprognosen visar överskott 
om 2,3 mnkr 

2016-09-22: Information om lex Sarah
anmälningar noteras till protokollet. 

Representanter från förvaltningen informerar om 
verksamheten. 

Socialnämnden beslutar om tillägg i verksam
hetsplan 2018-2019 och överlämnar uppdaterad 
målbilaga till kommunstyrelsen. 

2016-10-20: Ekonomisk månadsuppföljning per 
september godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 3 077 tkr för peri
oden. Helårsprognosen visar överskott om 2,3 
mnkr. 

2016-10-20: Socialnämnden godkänner och 
beslutar överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt SoL 4 kap. och LSS 9 § 
till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Representanter från förvaltningen informerar om 
verksamheten. 

Tillägg till socialnämndens delegationsordning 
godkänns. 

2016-11-24: Ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 3 797 tkr för peri
oden. Prognosen för helåret har justerats och 
uppgår till överskott 0111 3 mnkr. 

2016-11-24: Representanter från förvaltningen 
informerar om verksamheten. 

2016-12-15: Ekonomisk månadsuppföljning per 
november godkänns och beslutas överlämnas till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden redovisar 
positiv budgetavvikelse om 4 617 tkr för peri
oden. Helårsprognosen visar överskott om 3 
mnkr. 

2016-12-15: Socialnämnden beslutar att ingå 
samverkansavtal med Stockholms läns landsting 
och övriga kommuner inom Stockholms län vad 
avser personer med missbruk/beroende. 

Information 0111 lex Sarah-anmälningar noteras 
till protokollet. 

Representanter från förvaltningen informerar om 
verksamheten. 
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Kommentarer: Vi kan konstatera att nämnder och styrelser delvis haft en till
räcklig kontroll under året. Styrning, uppföljning och kontroll har varit tillfredstäl
lande vad avser att löpande hålla sig informerade om ekonomi och verksamhet un
der pågående år. 

Enligt antagen policy för intern kontroll i Österåkers kommun ska respektive 
nämnd anta en intern kontrollplan för varje kalenderår och överlämna den till 
kommunstyrelsen. Vidare anger policyn att en samanställning av resultatet från 
kontrollerna ska fastställas av nämnd och överlämnas till Kommunstyrelsen. Av 
vad som framkommer av nämndernas sammanträdesprotokoll (och övriga grans
kade dokument) har inte någon nämnd antagit en intern kontrollplan för kalender
året 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog en internkontrollplan 2015. Den 
planen har följts upp 2016 men nämnden har inte beslutat att överlämna uppfölj
ningen till Kommunstyrelsen. Vår bedömning är att nämndernas och styrelses kon
troll kan stärkas genom att tillämpa policy och riktlinje för intern kontroll. 

2017-04-06 

Henrik Fagerlind 
Pr'ojekt ledare/uppdragsledare 
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