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1. Utvärdering av verksamhet och ekonomi

Revisorernas samlade bedömning i ansvarsprövningen för 2018 finns i revisionsberättelsen och
i granskningsrapporter från lekmannarevisorerna.

Revisorerna har haft 10 sammanträden under året. Revisorerna har delat ansvar mellan olika
nämnder och har under året haft möten med presidier och förvaltningsledningar. Väsentliga och
aktuella frågeställningar har redovisats och diskuterats på de samlade revisionssammanträdena.
Lekmannarevisorerna i bolagen har utfört sin granskning på samma sätt.

Kalmar kommuns revisorer sammanställer sedan några år tillbaka en utvärderingsberättelse
över de granskningar som gjorts under de båda föregående revisionsåren. Vi lämnar vår utvär-
deringsberättelse samtidigt med revisionsberättelsen för närmast föregående verksamhetsår. Vi
vill på detta sätt ge kommunfullmäktige, vår uppdragsgivare, en samlad bild av revisionspro-
cessen.

Vi redovisar i vår utvärderingsberättelse en sammanfattning av de granskningar som genom-
förts under de båda åren samt innehållet i de svar som avgetts och behandlats av revisorerna
under 2018 fram till 2019-03-31. Av styrelsens och nämndernas svar framgår om de avser att
vidta åtgärder i enlighet med revisorernas förslag.

Kalmar kommun har nio förtroendevalda revisorer för mandatperioden 2015-2018, var och en
med ett personligt ansvar.

Ordförande Göran Häggfors
Vice ordförande Jan Bengtsson
Ledamöter Doris Johansson

Lennart Ohlsson
Ingrid Thour (tom 18-11-26)
Tomas Trossing
Gerd Lansler (tom 18-11-26)
Agneta Cedergren
Eva Söderberg
Dan Sandberg (from 18-11-27)

Lennart Ohlsson har inte deltagit i granskningen av barn- och ungdomsnämnden.

Eva Söderberg har inte deltagit i granskningen av samhällsbyggnadsnämnden och överför-
myndarnämnden.
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Revisionsinsatser åren 2017 och 2018

2017
Kommunal revision

· Granskning av årsredovisning 2017
· Granskning av delårsrapport 2017
· Granskning av kommunens kostverksam-

het
· Granskning av intern kontroll mot mutor

och oegentligheter
· Granskning av systematiskt arbetsmiljöar-

bete
· Granskning av överförmyndarnämndens

verksamhet
· Granskning av grundskolornas arbete för

att motverka kränkande behandling
· Granskning av verkställande av kommun-

fullmäktiges beslut
· Granskning av arkiv och diarieföring
· Granskning av inköpsprocessen
· Granskning av systematiskt arbetsmiljöar-

bete med fokus på hot och våld
· Granskning av löner
· Grundläggande granskning

Skrivelser
· Förtydligande gällande psykisk ohälsa

bland barn och unga (barn- och ungdoms-
nämnden)

Lekmannarevision
· Granskning av intern kontroll mot mutor

och oegentligheter
· Hearing – Kalmar kommunbolag AB Eko-

nomichef Kalmar kommunbolag AB (risk-
analys och intern kontroll)

Hearings
· Kommunstyrelsen
· Kultur- och fritidsnämnden
· Omsorgsnämnden
· Samhällsbyggnadsnämnden
· Södermöre kommundelsnämnd
· Socialnämnden
· Redovisningschef (riskanalys och intern

kontroll)
· Servicenämnden (Salvestaden)
· Kalmar kommunbolag AB
· Kvalitet- och miljösamordnare (internre-

vision)

2018
Kommunal revision

· Granskning av årsredovisning 2018
· Granskning av delårsrapport 2018
· Granskning av hjälpmedelsnämnden
· Granskning av riktade statsbidrag
· Granskning av kris- och katastrofbe-

redskap
· Granskning av kommunens målstyr-

ning avseende ett grönare Kalmar
· Granskning av långsiktig ekonomisk

planering
· Granskning av lednings och styrning

inom omsorgsnämnden med fokus på
enhetschefer

· Granskning av lönetransaktioner
· Uppföljning av IT granskning
· Uppföljning av grundskolornas arbete

för att motverka kränkande behandling
· Uppföljning av granskning av kommu-

nens kompetensförsörjning och kom-
petensutveckling

· Uppföljning av granskning av om-
sorgsnämndens arbete för minskad
ohälsa

· Uppföljning av granskning av om-
sorgsnämndens resursplanering och
bemanning

· Uppföljande granskning av intern kon-
troll inom redovisningsområdet

· Uppföljande granskning av diariefö-
ring och arkivering

· Förstudie av säkerhet i anläggningar
· Grundläggande granskning

Skrivelser
· Kvalitetssäkring av vård- och om-

sorgsboenden i privat regi (omsorgs-
nämnden)

· Riskanalys och intern kontrollplan
(barn- och ungdomsnämnden)

· Kommunal skyddsjakt (HR-
chef)

Lekmannarevision
· Uppföljning av IT granskning (som en

del i ovan nämnda granskning)
· Granskning av kris- och katastrof-

beredskap (som en del i ovan
nämnda granskning)
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Årets upprättade granskningsrapporter har avrapporterats till berörd nämnd/styrelse och lö-
pande delgivits kommunfullmäktige. Därefter har vi erhållit svar på hur nämnden/styrelsen
har tänkt åtgärda påtalade brister.

För att se vilka åtgärder som nämnder och styrelse har vidtagit inom de områden som reviso-
rerna har granskat, och där brister och förbättringspotential har noterats, gör revisorerna upp-
följande granskningar. Detta görs på olika sätt. I vissa fall görs en särskild granskning där en
särskild rapport upprättas och avlämnas till respektive nämnd. I andra fall tas frågorna upp på
hearings med nämnder och styrelse eller i en riktad skrivelse till berörda parter.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning för 2018 har på uppdrag av oss rapporterats i
särskild skrivelse som bifogas revisionsberättelsen och utvärderingsberättelsen.

Revisorerna vill särskilt betona fyra områden som varit föremål för granskning under året.

Intern kontroll
Revisorerna noterar att kommunen har en bra grundläggande struktur för det interna kontroll-
arbetet och att arbetet har förbättrats sedan tidigare år. Revisorerna anser dock att det finns
fortsatt utvecklingsmöjligheter för det interna kontrollarbetet. Det noteras att nämndernas ris-
kanalyser främst innehåller ekonomiska risker men få omvärldsrisker, verksamhetsrisker, le-
gala risker och IT-risker. Vidare konstaterar revisorerna att det fortfarande föreligger skillna-
der i nämndernas interna kontrollarbete och dess rapportering, vilket vi anser kan försvåra den
övergripande bedömningen av kommunens interna kontroll. Slutligen noterar revisorerna att
sammanställning och rapportering av kommunens interna kontroll för 2017 gjordes under no-
vember 2018. Kommunstyrelsen bör säkerställa att arbetet sker fullt ut i enlighet med policy
och riktlinjer. Revisorerna vill även trycka på vikten av väl genomarbetade riskanalyser med
ett stort engagemang från, och hög delaktighet av, såväl förvaltningsledningar som nämnder-
nas ledamöter.

Övergripande IT-genomgång
Revisorerna har genomfört en uppföljning av IT-granskningen som genomfördes 2015.
Revisorernas uppfattning är att många av noteringarna från granskningen 2015 till stora delar
har åtgärdats inom IT-avdelningen men att det kvarstår arbete på den kommunövergripande
nivån. Uppföljningen utökades med att verifiera om det fanns leveransavtal mellan IT-avdel-
ningen och kommunens enheter/dotterbolag. Revisorerna kunde konstatera att det inte finns

Hearings
· Kommundirektören
· Kommunstyrelsen
· Kultur- och fritidsnämnden
· Barn- och ungdomsnämnden
· Servicenämnden
· Samhällsbyggnadsnämnden
· Omsorgsnämnden
· Socialnämnden

Överläggningar
· Kommunfullmäktiges presidium (tre)
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några avtal upprättade mellan IT-avdelningen och enheterna/dotterbolagen rörande den drift
som IT-avdelningen levererar. Avtal skulle tecknas mellan bolagens styrelser och kommun-
styrelsen.

De organisatoriska förändringarna som genomförts med en övergripande organisation bedöm-
des skapa större förutsättningar att styra verksamheternas IT på ett bättre sätt och få en bättre
kommunikation mellan de olika enheterna. Revisorerna har föreslagit att revisorerna i kom-
mande mandatperiod följer upp hur arbetet fortskrider.

Revisorerna noterar att granskningsrapporten överlämnades till kommunstyrelsen men att den
enligt uppgift per 15 mars 2019 inte har delgivits kommunens IT-styrgrupp, IT-råd eller bola-
gen.

Hjälpmedelsnämnden
Revisorerna har genomfört en granskning av hjälpmedelsnämnden. Den sammanfattande be-
dömningen var att hjälpmedelsnämndens arbete med intern styrning och kontroll behövde
stärkas för att bli ändamålsenlig och tillräcklig. Granskningen visade att nämnden först under
2018 fastställt en verksamhetsplan som innehåller ett antal målområden och mål som ska mä-
tas genom ett antal nyckeltal.

Granskningen visade även att det saknas en delegationsordning. Det noterades i granskningen
att det har gjorts avsteg från gällande avtal när det gäller att nämnden ska ha ett arbetsutskott
och att uppföljningar ska ske kvartalsvis. Vidare saknar Hjälpmedelsnämnden en struktur för
sitt internkontrollarbete då det inte har upprättats någon riskanalys eller årlig internkontroll-
plan.

Omsorgsnämnden
Revisorerna har under mandatperioden tillskrivit nämnden i särskilda frågor. Revisorerna
konstaterar att det inte alltid varit nämnden som besvarat frågorna, detta trots att frågan ställts
till nämnden. Svaren har inte bedömts fullt tillfredsställande och i vissa fall har förtydligande
begärts, då även i samband med hearings. Sammantaget föranledde detta att revisonen kallade
nämndens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande till överläggning med revisionens
presidium för att diskutera svårigheterna.
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2. Revisionsrapporter under verksamhetsåret 2017, och svar på dessa

Fördjupade granskningar

2.1.1. Granskning av kommunens kostverksamhet
Berörd styrelse/nämnd: Servicenämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen var att bedöma nämndens styrning och uppföljning av kostverksam-
heten.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att servicenämndens styrning, ledning och uppföljning
av kostverksamheten till stor del var tillräcklig. Bedömningen grundade sig på att det fanns mål
och riktlinjer som på ett tydligt sätt angav ambitionsnivån och riktningen för verksamheten. Det
fanns även ett tydligt kundperspektiv avseende kostverksamheten och olika tillvägagångssätt
för att ta del av avnämarnas synpunkter kring kosten.

De iakttagelser som gjordes var att det fanns fastställda nämndmål som följde kommunfullmäk-
tiges mål och kostpolicys, och riktlinjer som konkretiserade målen ytterligare. Begreppet ”eko-
logiskt” var tydligt definierat medan begreppet ”närproducerat” skulle komma att få en tydli-
gare inriktning med hjälp av ursprungsmärkningen. Det fanns ett etablerat arbetssätt när det
kom till beställningar inom kost omsorg. Motsvarigheten inom kost skola var inte lika tydlig.
Samarbetet på enhetsnivå beskrevs som fungerande av samtliga intervjuade.

Det fanns fysiska forum som bidrog till att avnämare kunde föra fram sina synpunkter kring
kosten. Därutöver genomfördes enkätundersökningar som resulterade i åtgärder och dokumen-
terade handlingsplaner. Uppföljning av kostverksamheterna genomfördes på enhetsnivå och
enheternas resultat aggregerades till en uppföljning på totalen för kost skola respektive kost
omsorg som därefter redovisades till nämnden och till kommunfullmäktige.

Erhållet svar från Servicenämnden (2018-02-28)
Målformuleringen är beslutad och kvarstår under år 2018. Inför år 2019 tar servicenämnden
beslut om huruvida tallrikssvinn ska vara en målsatt aktivitet samt i så fall dess formulering.

Kost skolas budgetavvikelse har varierat mellan +0,3 och -2,2 procent de senaste åren. Orsaken
till variationerna är; justerad ram, variation i livsmedelspriser och barn- och elevantal.

Byggnation av nya förskolor och skolor genererar kostnader för kostverksamheten. Till det
kommer successivt ökade krav och högre mål. Med hänsyn till rådande förutsättningar har ser-
vicenämnden fortsatt förtroende för kost skolas budgetarbete.

Generellt finns ett gott samarbete mellan kost skola och olika representanter för barn- och ung-
domsförvaltningen. Sedan 2017 träffas kost skola och representanter för barn- och ungdoms-
förvaltningens ledning regelbundet i frågor som rör organisation, avtal och ekonomi.  Service-
nämnden förordar att minst behålla nuvarande samarbetsformer.

Kostomsorgens restauranger har målgruppen pensionärer i området men är även öppna för öv-
riga matgäster. Restaurangerna ligger i anslutning till vård och omsorgsboende, träffpunkt eller
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hemtjänstlokal i huset. Några av matgästerna har beviljat behov av hjälp i måltidssituationen
vilket omsorgens personal hanterar. Ett syfte med restaurangerna är att erbjuda målgruppen
samvaro och självständighet i måltidssituationen. Restaurangverksamheterna ses därför som en
del av omsorgsverksamheten.

Priset för en pensionärslunch är detsamma i kost omsorgs restauranger som på omsorgsförvalt-
ningens träffpunkter. Parametrar som tas hänsyn till i nuvarande prissättning är framförallt in-
tegrationen med omsorgsverksamheten och målgruppens priskänslighet men även avstämning
mot på prisnivån på alternativa restauranger. Personalpriset följer pensionärspriset, övriga mat-
gäster har ett högre pris.

Den pedagogiska måltiden är en viktig del i en trivsam måltid där barn och elever uppmuntras
till att våga smaka all mat och äta sig mätta. Att vuxna är närvarande i skolrestaurangerna är
viktigt för att skapa lugn och vara förebilder. Det ursprungliga priset är därför satt utan full
kostnadstäckning för kostverksamheten. Ersättningen 2018 för en pedagogisk lunch är 6,10
kr/portion medan råvarukostnaden under vecka 2-5 2018 är 14,37 kr/portion i genomsnitt. Ser-
vicenämnden anser därmed att grunderna till prissättningen är i linje med verksamhetens upp-
drag.

Revisorernas beslut
Revisorerna behandlade svaret och ansåg att det var ett undvikande svar. Ett flertal av rekom-
mendationerna besvarades inte på ett tydligt sätt. Att begära förtydligande bedömdes inte gi-
vande, utan revisorer med bevakningsansvar följer frågorna.

2.1.2. Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen och Kalmarhem AB

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen var att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen
i berörda nämnder och bolag har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka
och förhindra mutbrott, bestickning och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Följande bedömning gjordes:
I granskningen gjordes bedömningen att berörd nämnds och bolags interna kontroll mot mutor
och oegentligheter i stort sett var tillfredsställande. Kommunen och kommunens bolag hade
beslutat om riktlinjer för mutor och korruption. Dessa bedömdes vara tillräckligt omfattande
för att utgöra ett grundläggande regelverk. Därtill kompletterades dessa med regelverk avse-
ende inköp, attester och rutiner vid nyanställning och vid medarbetarsamtal. Ett förbättrings-
område noterades i att tydligare specificera beloppsgränser för att på så sätt undanröja tolk-
ningsutrymme samt att utveckla riktlinjerna i respektive nämnd. Rutiner kring bisysslor hante-
rade endast kommunens och bolagens egna anställda, och det fanns därför ett behov av att för-
tydliga problematik kring närståendes tjänster och företag.
Vissa förbättringsmöjligheter noterades i granskningen. Nämndens och styrelsens inställning
var inte tillräckligt tydligt uttalad, området var inte dokumenterat i riskanalyser och det var inte
helt tydligt om alla kände till rätt kommunikationsvägar. Såväl nämnd som bolag hade en kon-
trollprocess som byggde på kommunövergripande policys och rutiner och som bedömdes fun-
gera väl, men att den formella uppföljningen och utvärderingen till nämnd och styrelse kunde
förbättras.
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Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2018-01-19)
Riktlinjerna mot mutor och korruption kommer att behandlas på ett av kommunstyrelsens sam-
manträden under första halvåret av 2018. Innan dess kommer riktlinjen att ses över bl.a. gäl-
lande möjligheten att ange tydliga beloppsgränser och gällande frågan om hur anställda ska
agera med närståendes tjänster och företag.

Där riskerna för mutor, jäv och andra oegentligheter bedöms som stora kan med fördel riktlin-
jerna brytas ner och utvecklas för den specifika verksamheten.

Från och med 2018 finns risker för samtliga av kommunens stödprocesser dokumenterade i den
kommungemensamma mallen för intern kontroll. Samtliga förvaltningar måste bedöma och
ange riskvärde, sannolikhet och konsekvens gällande mutor, jäv och andra oegentligheter.

Kalmarhem har uppdaterat riskanalysen gällande bedömning av risken för oegentligheter och
korruption. I samband med den årliga uppdateringen av verksamhetshandboken kommer ruti-
nen för anställdas bisysslor att ses över. I och med uppdateringen av verksamhetshandboken
kommer även rapporteringsvägar att definieras och kommuniceras till anställda.

Revisorernas beslut
Revisorerna var nöjda med svaret och begärde inget ytterligare svar.

2.1.3. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen på en övergripande och central nivå
bedrev ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala
mål och riktlinjer.

Följande bedömning gjordes:
Den samlade bedömningen var att kommunen på en övergripande och central nivå i allt väsent-
ligt bedrev ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. AME hade ett tydligt uppdrag
att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras arbetsmiljöarbete och det fanns även
HR-specialister ute i verksamheterna som hade god kännedom om och som var en del i förvalt-
ningarnas systematiska arbetsmiljöarbete. Kalmar kommun hade en kortfattad arbetsmiljöpo-
licy och en omfattande verksamhetshandbok där det fanns en mängd rutiner och blanketter till
stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöuppgifter var formellt fördelade från
nämnd till förvaltningschef och därefter vidare ut i organisationen. Bedömning var att grans-
kade förvaltningar följde rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att tillräckligt
många inom dessa verksamheter hade fördelats arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar anordnades
löpande och vid behov för att säkerställa att berörda personer hade tillräckliga kunskaper. Kom-
munen hade etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå.

Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2017-12-05)
Arbetsmiljöenheten och personalenheten kommer att arbeta fram en processbeskrivning för
Kalmar kommuns förvaltningar och bolags systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Systemet
”Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö” (KIA) kommer att användas bl.a. för att
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hantera avvikelser, dela information, utredningar och åtgärder. Ny rutin för uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen och kommer gälla fr.o.m. 2018. Sammanställning
av SAM läggs till i personalredovisningen som redovisas i personalutskottet och delges kom-
munstyrelsen. Kommunen genomför en årlig genomlysning och analys av sjukskrivningarna,
medarbetarenkäten, medarbetarsamtalet, samverkan med facken samt antal anmälda arbetsska-
dor och tillbud. Arbetsmiljöfokus vid internrevision är ytterligare en möjlighet att förstärka
uppföljningen och en pågående satsning med utbildning i SAM för alla chefer och skyddsom-
bud finns.

Revisorernas beslut
Revisorerna var nöjda med svaret och begärde inget ytterligare svar.

2.1.4. Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet
Berörd styrelse/nämnd: Överförmyndarnämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen var att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrevs med
en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande intern kontroll.

Följande bedömning gjordes:
Granskningen visade att överförmyndarverksamheten genomgått stora förändringar från hösten
2015 fram till tidpunkten för granskningens genomförande. Under denna period hade verksam-
heten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare hade slutat/varit sjukskrivna och intro-
duktion av ny personal hade skett. Den höga arbetsbelastningen förklarades framförallt av det
ökade antalet ensamkommande barn och övergången till en gemensam tjänstemannaorganisat-
ion för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner.

Det fanns dokumenterade processer, rutiner och checklistor som stöd för arbetet och det fanns
även en etablerad samverkan med andra berörda nämnder och tjänstemän inom Kalmar kom-
mun. Mot bakgrund av att det saknades fastställda politiska mål för överförmyndarverksam-
heten i Kalmar kommun och att sammanslagningen av tjänstemannaorganisationen för de tre
kommunerna visade på olikheter i arbetssätt och rutiner så var bedömningen att överförmyn-
darverksamheten behövde stärka sin styrning och interna kontroll.

Erhållet svar från styrelse/nämnd (2017-10-19)
Nämnden har fastställt uppföljningsbara mål under 2017, som kommer att utvärderas och revi-
deras årligen. Överförmyndarnämnden ingår i kommunstyrelsens arbete med intern kontroll
baserat på en riskanalys. Riskanalysen är genomförd och förslag på internkontrollplan kommer
att presenteras för och beslutas av överförmyndarnämnden i november enligt aktuellt regle-
mente för internkontroll.

Framtagning av den övergripande årsrapporten har försvårats på grund av det program som
används idag, rutinerna ses över och arbetet pågår att ta fram rapporten för år 2018. Samver-
kansavtalet stäms av under året i samband med upprättade av årsrapport/verksamhetsberättelse,
men även vid mötet med den referensgrupp som föreslås inrättas i samband med gemensam
nämnd. Rutin för löpande kontroll av ställföreträdares lämplighet ska genomföras en gång
vartannat år och rutiner för detta ska fastställas. I rutinen för arvodering ingår det att handläg-
gare kontrollerar uppdragets omfattning så att inga felaktiga utbetalningar av arvode sker. En
riktlinje som anger hur många uppdrag en ställföreträdare kan ha föreslås till 10–15 uppdrag.
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En översyn har gjorts där det framkommer vilka rutiner och checklistor som bör upprättas. Ar-
bete med upprättande av dessa pågår. En undersökning/enkät avseende ställföreträdares upp-
fattning om överförmyndarverksamheten kommer att utformas och skickas ut under 2018.
IT-stödet utreds under hösten 2017.

Revisorernas beslut
Revisorerna accepterade lämnat svar men lämnade också en skrivelse till nämnden där de po-
ängterar att överförmyndarnämnden ska ta fram och besluta om sin riskanalys och internkon-
trollplan. Skrivelsen är daterad 2018-01-11.

2.1.5. Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling
Berörd styrelse/nämnd: Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd

Övergripande revisionsfråga
Granskningen syftade till att bedöma om barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre stads-
delsnämnd hade tillräckliga rutiner för att motverka kränkande behandling och främja likabe-
handling inom grundskolan.

Följande bedömning gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att båda nämnderna i vissa delar bedrev ett ändamåls-
enligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. Det gjordes dock
en bedömning att nämnderna hade brister i rutinerna för att löpande hålla sig informerade om
enskilda ärenden.
I granskningen noterades att nämnderna hade genomgående likartade rutiner i arbetet, där Sö-
dermöre kommundelsnämnd använde sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna blanketter
och stödmaterial. skolornas likabehandlingsplaner fanns, i många fall, inte publicerade på hem-
sidorna, då länken var bruten. En del planer redogjorde därtill endast för de aktiviteter som
genomförts och som skulle genomföras. Planerna anknöt inte till vilka resultat dessa insatser
förväntades leda till eller varför aktiviteterna genomfördes. På skolorna fanns i många fall tyd-
liga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, där kurator hade en framträdande roll. Skolorna
gjorde anmälningar av kränkningsärenden, som redovisades för respektive nämnd månadsvis.
Nämnden tog inte del av utredningar i kränkningsärenden. Avsändandet av yttranden till bland
annat Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen var delegerat till förvaltningschef.
Nämnden tog först del av yttrandena efter att de avsänts, och då endast i en lista på delegations-
beslut.

Erhållet svar från Barn- och utbildningsnämnden (2017-12-15) och Södermöre kommun-
delsnämnd (2017-11-15)
Nämnden har redogjort för förslag på åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rap-
porten. Bl.a. kommer dokumentet Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling
att uppdateras. Metoder för olika former av kartläggningar, analys och tydliga och uppföljnings-
bara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov kommer att tas fram av verksam-
hetsutvecklare på förvaltningskontoret i samverkan med kuratorsnätverket. Resultatet present-
eras vid workshop för förskolechefer/rektorer.

För att säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) är uppdate-
rade och finns tillgängliga för elever och vårdnadshavare föreslås att synkronisera så att samt-
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liga förskolor och skolor förnyar sina planer mot diskriminering och kränkande behandling in-
för varje kalenderår, samt att ge uppdraget till IT-pedagog, att på nätverkets publika hemsidor
publicera uppdaterade planer och förtydliga den nya arbetsgången (A och B) i dokumentet,
Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

För att utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området likabe-
handling samt diskriminering och kränkande behandling framför barn-och utbildningsnämnden
förslag på att uppdatera dokumentet systematiskt kvalitetsarbete. Södermöre kommundels-
nämnd uppger att verksamhetsutvecklare analyserar sammanställningen av svaren från enkäter
som elever och vårdnadshavare årligen svarar på. Utifrån analysen föreslås eventuella förvalt-
ningsövergripande utvecklingsområden.  Sammanställning och analys delges Södermöre kom-
mundelsnämnds politiker vid närmast följande nämndssammanträde.

Revisorernas beslut
Revisorerna bedömde att svaren från berörda nämnder som mindre uttömmande och uppdrog
åt EY att göra en uppföljning under 2018.

2.1.6. Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna hade en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställdes och återrapporterades.

Följande bedömning gjordes:
Den sammanfattande bedömning var att ärendeberedningsprocessen till stor del var fungerade
avseende verkställighet, men att det fanns brister gällande återrapporteringen av verkställig-
heten. Bedömningen grundade sig på att det framgick att det fanns ett etablerat arbetssätt när
det kom till att remittera ärenden. Därutöver framgick att majoriteten av kommunfullmäktiges
beslut var verkställda, även om det var en minoritet som återrapporteras.

I kommunstyrelsens reglemente kunde utläsas att kommunstyrelsen hade som uppgift att över-
vaka om fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följdes upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska
övervaka gjordes bedömningen att det skulle kunna vara mer ändamålsenligt att revidera kom-
munstyrelsens reglemente så att lydelsen angav att kommunstyrelsen hade till uppgift att över-
vaka om kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs. På så sätt förekom ingen urskilj-
ning avseende vilka kommunfullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattade.
De iakttagelser som gjordes var att ärendena bevakades genom nämndernas och kommunsty-
relsens ärendelista, vilken administrerades av nämndsekreterarna. Kommunledningskontoret
gick igenom kommunfullmäktiges protokoll en gång per år för att följa upp vilka beslut som
hade verkställts. Genomgången syftade till att sammanställa de kommunfullmäktigebeslut som
behövde följas upp. Kommunledningskontoret fördelade de ärenden som kommunfullmäktige
hade fattat beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter genomfördes fördelningen av
ärendena inom respektive styrelse/nämnd/bolag. Av de tio granskade besluten hade sex uppdrag
verkställts, två uppdrag hade delvis verkställts och två uppdrag hade inte verkställts. Det sak-
nades tydliga och dokumenterade rutiner för hur verkställigheten skulle återrapporteras till
nämnd och till kommunfullmäktige.
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Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2017-10-03)
Kalmar kommun har ett nätverk bestående av nämndernas sekreterare och registratorer. Sam-
ordningsansvaret ligger på kommunledningskontorets kanslichef. Vid nätverkets kommande
möten ska rutinerna för verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut ar-
betas igenom. Syftet är att gemensamt hitta förbättrade och säkrare rutiner så att både verkstäl-
ligheten och återrapporteringen kommer att fungera mer tillfredsställande än idag.

I kommunens gemensamma verksamhetshandbok finns dokumentet ”Ärendehantering – pro-
cess”. Ett arbete kommer inom kort att påbörjas för att komplettera processen med hur ärenden
ska bevakas och hanteras för att förhindra att olika beslut och uppdrag inte genomförs. Detta
arbete kommer att ske i nära samverkan med nämndernas sekreterare/registratorer. När proces-
sen är genomarbetad och kompletterad ska en genomgång ske med varje nämnd. En årlig åter-
rapportering till kommunfullmäktige kommer att införas. Återrapporteringen kommer att ske
under april månad varje år utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade föregående år.

Revisorernas beslut
Revisorerna var nöjda med svaret.

2.1.7. Granskning av arkiv och diarieföring
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Övergripande revisionsfråga
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna hade en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och
arkivhållning. Med ändamålsenlighet avsågs kommunstyrelsens och nämndernas förutsätt-
ningar för att kunna hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett tillfredsställande resultat
utifrån sitt uppdrag.

Följande bedömning gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att arkiv och diarieföring i stort var fungerande. Dock
fanns det en del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och
samverkan fanns det möjligheter till förbättring.
Iakttagelserna berörde bl.a. att samtliga nämnder inte hade tagit fram arkivbeskrivningar utifrån
kommunens framtagna mall. Samhällsbyggnadsnämnden hade istället utdrag ur sin verksam-
hetshandbok som arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för sak-
granskning tagit fram en arkivbeskrivning. En del nämnder hade inte en funktion utan en namn-
given person som arkivansvarig. Vid intervjuerna framkom det att det fanns arkivredogörare i
alla verksamheter men att dessa inte styrdes och samordnades av en arkivansvarig och att sam-
ordning, informationsutbyte och kompetensöverföring var ett utvecklingsområde. De flesta ar-
kivbeskrivningar saknade historiska beskrivningar som kunde förklara organisationens ur-
sprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kunde finnas och hur dessa skulle eftersö-
kas. De granskade arkivlokalerna hade inga större brister. De påpekande som gjordes gällde
framförallt att arkiven innehöll även andra handlingar än arkivhandlingarna. Kommunen hade
ett ärendehanteringssystem som enligt vad som framkom fungerade tillfredställande. Digitali-
seringsprocessen hade kommit långt men den hade inte minskat pappershanteringen i samma
takt. Istället hanterades dokument ofta i parallella processer. Det fanns en efterfrågan på utbild-
ning i ärendehanteringssystemet.
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Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2017-11-07)
Samtliga nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, har en arkivbeskrivning. En arkivbe-
skrivning kommer att upprättas för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ger respek-
tive nämnd i uppdrag att delegera uppdraget som arkivansvarig till förvaltningschef/administ-
rativ chef. Kommunarkiven kommer att ställa samman en kommunövergripande förteckning
över vilka som är arkivredogörare. Arkivtillsyn genomförs av kommunarkiven. Tillsynsbesö-
ken är relativt omfattande och genomförs därför inte årligen.

Nämndernas beslut om vilka handlingar som ska gallras respektive bevaras ska framgå av re-
spektive dokumenthanteringsplan. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (samverkans-
organ mellan riksarkivet och SKL) kommer vid något av sina årliga möten att ta upp frågan om
ändamålsenlig gallring. Detta säkerställs av kommunledningskontoret kanslichef och kommun-
arkivarien.

Under 2018 kommer samtliga nämnders arkivbeskrivningar att granskas, kommunens ärende-
hanteringsprocess revideras. Kommunarkiven kommer skapa ett nätverk för nämndernas arkiv-
redogörare och införa årliga möten med dessa. De interna revisorerna kommer att granska om
arkivlokaler och arkivskåp uppfyller de rekommenderade riktlinjerna och en genomgång ske
av övriga dokument i verksamhetsboken som rör området dokumenthantering samt arkivering
och diarieföring.

Revisorerna beslutar
Revisorerna beslutade att göra en uppföljning av frågorna under 2018.

2.1.8. Inköpsprocessen
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen och servicenämnden.

Övergripande revisionsfråga
Granskningen syftade till att bedöma kommunstyrelsens och servicenämndens styrning, led-
ning och uppföljning av inköpsprocessen.

Följande bedömning gjordes:
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen kunde stärka sin styrning, kontroll
och uppföljning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Bedömningen hade sin
grund i följande iakttagelser. Kommunstyrelsen hade inte beslutat om några riktlinjer för di-
rektupphandling. Angivna tröskelvärden i kommunstyrelsens upphandlingspolicy stämde inte
överens med lagstadgade tröskelvärden. Vid direktupphandling över 15 000 kronor skulle ett
protokoll fyllas i och en kopia av protokollet skulle skickas till inköpsenheten. Enligt uppgift
följdes inte denna rutin. Det fanns en önskan om att nämnderna skulle lämna in kommande års
upphandlingsbehov till inköpsenheten för att enheten på så sätt skulle kunna planera mer lång-
siktigt.

I enkätsvar framgick att endast 17 % av de svarande instämde helt med att de hade den kompe-
tens som krävdes för att genomföra inköp och direktupphandlingar. 62 % visste var eller till
vem de ska vända sig till om de hade frågor om inköp. Det fanns inte några formaliserade rikt-
linjer för uppföljning av avtal. Uppföljning genomfördes på olika sätt och med varierande fre-
kvens beroende på vilken typ av upphandling och vilken verksamhet som ansvarade för upp-
handlingen. Efter genomförd stickprovskontroll kunde det konstateras att det i ett flertal fall
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saknades underlag som kunde stärka att en konkurrensutsättning genomförts. Två av tolv stick-
prov avsåg inköp som överskred lagstiftningens tröskelvärde utan att en offentlig upphandling
hade genomförts.

Erhållet svar från Servicenämnden (2018-02-28)
I förslag till ny organisation 2019 – 2022 flyttas servicenämndens ansvar för upphandling till
kommunstyrelsen. I revisionsrapporten görs tolkningen av gällande reglemente att alla upp-
handlingar ska samordnas av upphandlingsenheten. Om reglementet uppfattas på detta sätt och
upphandlingsenheten överförs till kommunstyrelsen bedömdes det finnas behov av att förtyd-
liga reglementet, eftersom många upphandlingar i dagsläget inte samordnas av upphandlings-
enheten på serviceförvaltningen, exempelvis fastighets- och infrastrukturupphandlingar.  Ett
uppdrag bör därför ges där beskrivning och ansvarsfördelning tas fram för upphandlingsenheten
i relation till vilket upphandlingsarbete som sker på andra förvaltningar.

Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2018-04-03)
Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbeta med följande åtgärder och aktiviteter:

- En översyn skall göras kring ansvarsfördelningen för inköp och upphandling och hur
denna beskrivs i reglemente och rutiner speciellt mellan kommunstyrelsen och övriga
nämnder.

- Handledningen för direktupphandling uppdateras till en riktlinje och beslutas i kom-
munstyrelsen

- Ett uppdrag ges där syftet är att komplettera aktuella rutiner och anvisningar där läm-
nade upphandlingsbehov för kommande verksamhetsår blir en del i nämndernas årliga
arbete med internbudget och verksamhetsplan.

- Ett uppdrag ges där respektive nämnd skall se över sina riskbedömningar och sina in-
ternkontrollplaner/kontrollmoment avseende på upphandlings- och inköpsrutiner.

- Förvaltningarnas ledningsgrupper kommer samlas för utbildning/genomgång av aktu-
ella rutiner och regelverk inom området.

- En planering kommer att ske för att genomföra utbildningar för berörda medarbetare.
- Ett arbete kommer att genomföras för att säkerställa att berörda nyanställda får inform-

ation/utbildning om aktuella rutiner och regelverk inom området.
- En översyn kommer att genomföras för att få en enhetlig hantering av delegationer inom

upphandlingsområdet.
- Ett uppdrag kommer att ges där processen för inköp och upphandling ska kompletteras

med rutin/anvisning för återkoppling till kommunstyrelsen.
- Ett uppdrag kommer att ges där upphandlingsenhetens roll, uppgifter och ansvar förtyd-

ligas och där en ansvarsfördelning ska tas fram i relation till vilket upphandlingsarbete
som sker på andra förvaltningar.

Revisorerna beslutar
Revisorerna var nöjda med svaren och inga ytterligare svar begärdes. Enligt kommunstyrelsens
svar ska ett antal åtgärder vidtas och revisorerna föreslår en uppföljande granskning under 2019
för att säkerställa att åtgärderna har vidtagits.

2.1.9. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus hot och våld
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden.



15

Övergripande revisionsfråga
Granskningen syftade till att bedöma om arbetet med att förebygga och hantera hot och våld
bedrevs på att ändamålsenligt sätt.

Följande bedömning gjordes:
I granskningen gjordes bedömningen att det fanns utrymme för förbättringar avseende det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet avseende våld, hot om våld och trakasserier. Bedömningen grun-
dade sig på att det inte genomfördes någon dokumenterad inventering i verksamheterna gäl-
lande risker för våld, hot om våld och trakasserier. Grunden för det systematiska arbetsmiljöar-
betet var riskanalyser som därefter låg till grund för handlingsplaner och åtgärder. Avsaknaden
av riskanalyser avseende våld, hot om våld och trakasserier medförde att det systematiska ar-
betsmiljöarbetet inte var tillräckligt i detta avseende. Med det sagt noterades att det fanns rutiner
och utbildningsinsatser i verksamheterna som berörde området. Dessa var främst till för att
användas när en incident hade skett men vissa utbildningsinsatser var även till för att förebygga
att händelser inträffar. I granskningen poängterades särskilt vikten av att genomföra mer om-
fattande analyser som pekar på riskerna i verksamheten och som motiverar valet av insatser
och/eller rutiner. Detta då varje insats som verksamheten valde att genomföra, medförde att de
avstår från att göra en annan. Därmed var det viktigt att prioritera vad som skulle genomföras
för att ge bästa möjliga resultat.

Genom att sätta frågan om våld, hot om våld och trakasserier på agendan skulle frågor som
ansvarsförhållanden kunna klargöras, förhållningsregler i det politiska debattklimatet förtydli-
gas och information om hur politiker bör gå tillväga om de blir utsatta belysas.

I granskningen gjordes bl.a. iakttagelserna att Kalmar kommun hade en nolltolerans gällande
hot och våld, vilket innebar att den som blivit utsatt skulle anmäla händelsen till sin chef som i
sin tur gav stöd och hjälpte till med polisanmälan. Enligt de intervjuade genomfördes utred-
ningar av hot om våld och våld vid uppkomna fall. Det upprättades ingen sammanställning på
förvaltningsnivå och därmed genomfördes inte heller någon analys av polisanmälningarna på
aggregerad nivå. Tillbudsrapporteringen ingick i den årliga återrapporteringen. Vad gällde ar-
betsskador framgick det inte av kommunens statistik exakt vilka tillbud som berodde på hot och
våld. 19 procent av de svarande uppgav att de har blivit utsatta för hot, trakasserier och/eller
våld på grund av sitt förtroendeuppdrag. Av dem utgjordes 6 procent av kvinnor och 13 procent
av män. Två personer hade svarat att någon närstående hade blivit utsatt för hot, trakasserier
och/eller våld på grund av deras förtroendeuppdrag. Sex personer (9 procent) uppgav att de
hade funderat på att avsäga sig sitt/sina förtroendeuppdrag på grund av att de eller någon när-
stående hade blivit utsatt för hot, trakasserier och/eller våld.

Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2018-09-04)
Information och statistik i KIA (Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö) ger en bra
grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. KIA stödjer även det förebyggande arbetet med
hjälp av digitala checklistor. En ny rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
är framtagen och kommer gälla från och med 2018.

Kalmar kommun har som arbetsgivare inget arbetsmiljöansvar för de förtroendevalda politi-
kerna då de inte räknas som anställda. Däremot har de förtroendevalda ett arbetsmiljöansvar för
personal inom respektive verksamhetsområde i kommunen. För nyvalda finns utbildning i ar-
betsmiljöfrågor. I normalfallet är det polisen som ansvarar för politikernas personliga säkerhet
men kommunen kan i vissa särskilda fall, efter samråd med polisen, vidta åtgärder för vissa
förtroendevalda som kan vara utsatta. Polisanmälan vid hot mot politiker görs av den enskilde
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eller eventuellt via partiet och det är därför svårt för Kalmar kommun att ha någon inblick i det.
För att informera, planera, förebygga och främja en god säkerhet för samtliga förtroendevalda
samarbetar Valnämnden och kommunens säkerhetsansvarige nära med polisen, speciellt under
valår.

Erhållet svar från barn- och utbildningsnämnden (2018-06-13)
Följande åtgärder kommer enligt nämndens svar att vidtas:

- Inventering och riskanalys utförs genom att följa arbetsgången i ett antal dokument.
- Utveckling av webbformuläret för tillbudrapportering, alternativt att i systemet KIA

kunna rapportera om polisanmälan har gjorts i samband med händelser i form av våld.
Statistik kring hot samt hot om våld bör i förlängningen vara möjligt att tas fram på ett
enkelt sätt. Detta möjliggör sammanställning på förvaltningsnivå och analys av rappor-
terade polisanmälningar.

Erhållet svar från socialnämnden (2018-06-19)
Av socialnämndens svar framgår:

- Tillräckliga riskbedömningar säkerställs genom att följa socialförvaltningens ”årshjul”
för systematiskt arbetsmiljöarbete vilken finns i förvaltningens verksamhetshandbok. I
detta årshjul anges att i maj ska allmän riskbedömning/handlingsplan med en eventuellt
kompletterande fysisk skyddsrond följas upp. I juni ska en genomgång genomföras av
rutinen för hot och våld. I november ska det genomföras en allmän riskbedömning/hand-
lingsplan där eventuella risker avseende våld, hot om våld och trakasserier undersöks.

- Återrapportering och uppföljning säkerställs genom att följa socialnämndens årscykel
vilket anger att rapport av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöar-
betet ska ske i april och att särskild rapport gällande tillbud och arbetsskador ska ske i
maj och september. Det kommungemensamma systemet KIA för tillbudsrapportering
kommer att implementeras under hösten. När KIA är i full drift kommer det att bli en-
klare att få fram statistik och göra sammanställning på förvaltningsnivå samt att analy-
sera rapporterade polisanmälningar

- Aktualisering av frågan om våld, hot om våld bland de förtroendevalda, ska ske genom
att klargöra ansvarsförhållanden, förtydliga förhållningsregler i det politiska debattkli-
matet och informera om hur politiker bör gå tillväga om de blir utsatta. Detta är en
kommunövergripande fråga varför rutin bör tas fram på kommunnivå.

Revisorerna beslutar
Revisorerna behandlade svaret och var nöjda med detsamma. Ingen ytterligare uppföljning be-
dömdes nödvändig.

2.1.10. Granskning av löner

Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Granskningen syftade till att bedöma om kommunen hade en tillräcklig och ändamålsenlig in-
tern kontroll.
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Följande bedömning gjordes:
Revisorernas sammanfattande bedömning var att kommunen hade en ändamålsenlig intern kon-
troll för löneutbetalningsprocessen. Granskningen identifierade dock några förbättringsområ-
den. De förbättringsområden som noterades var att förändringar av grunddata som exempelvis
lön och arbetstid inte blev föremål för uppföljning och kontroll. Lön utan avvikelser betalades
ut med automatik, varmed det fanns en risk för att felaktig lön utbetalades. Vidare noterades att
korrekt material och information inte alltid kom in i tid från chefer och ansvariga i verksamhet-
erna och att vissa transaktioner hanterades manuellt även i de fall lönesystemet stödde en digital
hantering.

Erhållet svar från Kommunstyrelsen (2018-06-05)
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över granskningen och besvarar
revisorernas rekommendationer. Kontakt kommer ske med systemleverantören för att kontrol-
lera förutsättningarna att införa en digital kontroll av lönedetaljslistorna. Regelbundna
stickprovskontroller för ändringar av inlagda grunduppgifter läggs till som ett kontrollmoment
via interna kontrollplanen. En projektplan ska utarbetas under 2018 för att säkerhetsställa att
samtliga anställda, där det är möjligt, utbildas för att använda självservice istället för manuella
tidrapporter.

Revisorerna beslutar
Revisorerna behandlade svaret och konstaterade att kommunstyrelsen tagit till sig rekommen-
dationerna och att erforderliga åtgärder kommer att vidtas.

2.2. Skrivelser

2.2.1. Psykisk ohälsa bland barn och unga, Barn och ungdomsnämnden
Revisorerna erhöll svar avseende revisionsrapporten ”Psykisk ohälsa bland barn och unga”.
Kommunrevisionen önskade därefter ett förtydligande till svaren gällande rekommendationer
som lämnats i rapporten.
I svar från barn- och ungdomsnämnden ställde sig nämnden positiva till samverkansöverens-
kommelser och att däri fastställa hur uppföljning och utvärdering kommer att ske. Nämnden
ställde sig också positiv till att gemensamma politiska mål upprättas under förutsättning att
dessa var formulerade på ett sätt att de går att bryta ner och utvärdera på respektive nämnds
nivå. Vidare redogjorde nämnden för begreppsdefinitionerna av ”första linjen” och ”elevhäl-
san”.
Revisorerna noterade att nämnden höll fast vid tidigare synpunkter och var tydliga i sina stånd-
punkter. Revisorerna beslutade att ta upp frågorna vid kommande hearings.
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3. Revisorernas redogörelse för granskningsinsatser under revisionsåret 2018

3.1. Fördjupade granskningar

3.1.1. Granskning av Hjälpmedelsnämnden
Berörd styrelse/nämnd: Hjälpmedelsnämnden (Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd
för 12 kommuner i länet där Kalmar är värdkommun)

Övergripande revisionsfråga
Granskningens övergripande syfte var att bedöma om hjälpmedelsnämndens arbete med intern
styrning och kontroll kan bedömas vara ändamålsenlig.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att Hjälpmedelsnämndens arbete med intern styrning
och kontroll behövde stärkas för att bli ändamålsenlig och tillräcklig. Granskningen visade att
nämnden först under 2018 hade fastställt en verksamhetsplan som innehöll ett antal målområ-
den och mål som skulle mätas genom ett antal nyckeltal.

Det saknades en delegationsordning och det noterades att det hade gjorts avsteg från gällande
avtal när det gällde att nämnden skulle ha ett arbetsutskott och att uppföljningar skulle ske
kvartalsvis. Hjälpmedelsnämnden saknade en struktur för sitt internkontrollarbete och det hade
inte upprättats någon riskanalys eller årlig internkontrollplan. Det bedömdes som positivt att
det skulle genomföras en översyn av verksamheten. Enligt uppgift skulle översynen bl.a. om-
fatta en revidering/uppdatering av det gemensamma avtalet med tillhörande verksamhetsbe-
skrivning och reglemente, förtydligande av begreppet värdkommun samt rutiner för rapporte-
ring.

Erhållet svar från Hjälpmedelsnämnden (2019-01-31)
Förslag till delegationsordning kommer att tas upp för beslut vid hjälpmedelsnämndens sam-
manträde i mars 2019. Beslutsattestanter fastställdes vid hjälpmedelsnämndens sammanträde i
november 2018. Det är ny mandatperiod för hjälpmedelsnämnden och den nya hjälpmedels-
nämnden kommer att diskutera både innehåll i verksamhetsplan samt hur uppföljning ska ske
under 2019.

Ekonom för den kommunala hjälpmedelssamverkan (KHS) kommer att ta fram förslag för in-
ternkontrollarbetet som är anpassat till KHS verksamhet. Beslutet ska tas vid hjälpmedelsnämn-
den i mars 2019.

Det finns även förslag framtaget för revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente och avtal
med länets kommuner. Justeringar i avtal och reglemente är föreslagna för att ge förutsättningar
för nämndens ledamöter att delta samt för att kunna förbättra hjälpmedelsnämndens mötesstruk-
tur och möjlighet till uppföljning av verksamhet och ekonomi. Förslaget om ändringar i regle-
mente och avtal kommer att skickas till respektive kommun för beslut. När länets 12 kommuner
fattat erforderliga beslut om ändringar i avtal och reglemente kan det nya avtalet och reglemen-
tet träda i kraft.
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Revisorerna beslutar
Revisorerna var nöjda med svaret från nämnden och har delgivit de andra kommuner gransk-
ning och svar. Revisorerna föreslår att revisorerna i kommande mandatperiod följer upp hur
arbete fortskrider.

3.1.2. Granskning av riktade statsbidrag
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn-
och ungdomsnämnden, servicenämnden och omsorgsnämnden

Övergripande revisionsfråga
Granskningens syfte var att undersöka om kommunen hade en tillräcklig kontroll över hante-
ringen av riktade bidrag (statsbidrag, EU-bidrag och eventuellt andra förekommande bidrag),
från identifiering av möjligheten att söka bidrag till återrapportering av utförda prestationer och
eventuell återbetalning.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att det fanns en fungerande hantering och redovisning
av riktade bidrag på tjänstemannanivå inom de granskade nämnderna. Det noterades dock en
risk i att arbetet blir personbundet, till följd av att det saknades dokumenterade rutiner. Åter-
sökning av bidrag samt extern redovisning till exempelvis Skolverket är moment som kan med-
föra konsekvenser om de inte genomförs.

I granskningen gjordes bedömningen att den politiska styrningen hos nämnderna var otillräcklig
när det gällde att tydliggöra en övergripande strategi, viljeriktning och hantering av riktade
bidrag. Att de granskade nämndernas delegationsordningar inte innehöll delegation avseende
riktade bidrag, trots att dessa beslut tas inom förvaltningen bedömdes vara en brist. Således
gjordes bedömningen att rutinerna för nämndens styrning i förhållande till bidragen kunde för-
tydligas, särskilt avseende delegationsbeslut samt hur återrapportering av bidrag skulle genom-
föras.

Erhållet svar från Kultur- och fritidsnämnden (2018-12-13)
Rutinen som förvaltningen tidigare tagit fram för hur omvärldsbevakning ska ske av externa
bidrag, hur bidrag söks och rekvireras föreslås kompletteras med rutiner. Rutinerna ska beröra
hur det säkerställs att nämnd och presidium informeras om sökta, beviljade och utbetalda bidrag
samt hur rapportering av slutförda projekt ska ske. Detta fastställs i verksamhetshandboken och
implementeras senast januari 2019.

Förvaltningen föreslår att nämnden under 2019 utgår från nuvarande kultur- och fritidspolitiska
program, och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand söka bidrag kopplade till mål och
uppdrag i programmet och i kommunens Välfärdsbokslut. Vidare föreslår förvaltningen att
nämnden fattar ett långsiktigt strategibeslut för riktade bidrag efter att nämnden antagit ett nytt
kultur- och fritidspolitiskt program.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lägga till delegationsrätter i
delegationsordningen för riktade bidrag för nästkommande mandatperiod. Beslut om delegat-
ionen för nästkommande mandatperiod tas av den tillträdande kultur- och fritidsnämnden 31
januari 2019.
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Erhållet svar från Socialnämnden (2018-12-03)
För att säkerställa återrapportering till socialnämnden kompletteras socialnämndens årsplane-
ring (årscykel) med att alla slutförda prestationer som utförts med hjälp av riktade bidrag ska
återrapporteras till socialnämnden.

Den interna kontrollplanen kompletteras med kontrollmomentet återsökning av riktade bidrag,
i syfte att kontrollera att riktade bidrag hanteras på rätt sätt.

För att säkerställa att det finns en tydlig vägledning för förvaltning och enheter har rutinen
Hantering av riktade bidrag på Socialförvaltningen tagits fram.

För att säkerställa att Socialnämndens delegationsordning innehåller delegation avseende rik-
tade bidrag kompletteras delegationsordningen med följande text: ”Söka bidrag från extern
part”. Delegaten är socialchef.

Erhållet svar från Barn- och ungdomsnämnden (2018-12-12)
För att säkerställa att utförda presentationer återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden
kommer samtliga beslut från t.ex. skolverket att bifogas digitala kallelsen till nämndssamman-
trädet samt även finnas med i utskrivet format i den pärm för ”anmälningsärenden” (kännedom-
särenden) som finns på varje nämndssammanträde.

För att säkerställa att det finns ett tydligt förhållningssätt och en strategi kring riktade bidrag är
utgångspunkten att bidragen fördelas mellan skolorna efter antal elever, undantaget de bidrag
som avser lärarlöner.

I de fall de riktade bidragen är av (bedömt) tillfällig karaktär utformas projektet så att verksam-
heten inte blir beroende av bidragen över tid. Projektet blir tillfälligt och ingen verksamhet
fortsätter att generera kostnader när bidraget upphör. För att säkerställa att det finns en tydlig
vägledning för förvaltning och enheter finns rutinen Statsbidrag på barn- och ungdomsförvalt-
ningen framarbetad.

För att säkerställa att barn- och ungdomsnämndens delegationsordning innehåller delegation
avseende riktade bidrag kompletteras delegationsordningens ekonomidel med följande text:
”Söka bidrag från extern part”. Delegaten är administrativ chef.

Erhållet svar från kommunstyrelsen (2019-02-05)
Eventuella nya kommungemensamma riktlinjer skulle riskera att krocka med existerande sy-
stem och därför skapa onödigt dubbelarbete för förvaltningarna. I stället för att utforma nya
riktlinjer för redovisning av riktade bidrag bör kommunledningskontorets roll bestå i att höja
kunskapen om befintliga regler och följa upp att de används på rätt sätt.

Kommunledningskontoret erbjuder i dag förvaltningarna stöd med bl.a. information om
finansieringsmöjligheter, hjälp att hitta samarbetspartners och med att skriva och planera an-
sökningar. Här finns det säkert saker som kan förbättras och behov av förstärkning när det
gäller t.ex. ekonomistöd. Men det är också viktigt att förvaltningarna blir mer aktiva och lyfter
in externfinansierad utvecklingsprojekt som en naturlig del av sitt långsiktiga förbättringsar-
bete. Kommunledningskontoret avser därför att under 2019 skapa en förvaltningsövergri-
pande arbetsgrupp, med syftet att förbättra kommunens förutsättningar att söka och driva ex-
ternfinansierade innovations- och utvecklingsprojekt.
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Erhållet svar från servicenämnden (2018-12-12)
Hos serviceförvaltningen är det kustmiljögruppens bidrag som granskats. Från årsskiftet bil-
das en ny vatten- och miljönämnd. I den nya nämndens ansvarsområde kommer bl.a. de rik-
tade bidragen (som idag ligger under servicenämnden) att hanteras. Därför bör vatten- och
miljönämnden säkerställa att deras delegationsordning innehåller delegation avseende riktade
bidrag. Det är också rimligt att vatten- och miljönämnden utvecklar riktlinjer för förhållnings-
sätt och strategier för att tydliggöra kustmiljögruppens fortsatta arbete.

Erhållet svar från omsorgsnämnden (2018-12-19)
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrdokument som beskriver processen med
riktade bidrag inklusive ansökan och återrapportering till nämnden.

Till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2019 presenteras uppdaterad delegationsordning
innehållande delegation på att söka riktade bidrag

Revisorerna beslutar
Revisorerna var nöjda med svaren från de berörda nämnderna.

3.1.3. Granskning av kris- och katastrofberedskap
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och Kalmarhem AB.

Övergripande revisionsfråga
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om styrelse, nämnder och bolag inom
Kalmar kommun hade ändamålsenliga handlingsplaner vid allvarliga händelser, främst vid
brand.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att Kalmar kommun i allt väsentligt hade ändamålsen-
liga handlingsplaner vid allvarliga händelser, främst vid brand. Granskningen visade att kom-
munen hade fastställda handlingsprogram, risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplan m.m.
i enlighet med gällande lagstiftning. Det fanns ett stort antal dokument i den kommungemen-
samma verksamhetshandboken som utgjorde ett stöd för verksamheterna i arbetet med brand-
skydd och krisberedskap. Roll- och ansvarsfördelningen gällande både krisberedskap och
brandsäkerhet var tydligt beskriven i den kommungemensamma verksamhetshandboken och i
krisledningsplanen för innevarande mandatperiod.

Kalmar kommun bedriver delar av sin verksamhet i lokaler som ägs av en privat fastighetsägare.
Det noterades att det inte skett någon systematisk genomgång av samtliga hyresavtal för att
säkerställa att rätt gränsdragningslista (innehåller bl.a. fördelning av ansvaret gällande det tek-
niska brandskyddet) hade använts.

I granskningen gjordes bedömningen att det fanns fastställda rutiner och stöddokument avse-
ende utbildning, övningar och samverkan kring brandsäkerhet och krisberedskap. Vidare fanns
det en fastställd struktur för kommunens arbete gällande krisberedskap och brandsäkerhet.
Denna borde dock inkludera de kommunala bolagen på ett tydligare sätt.
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Erhållet svar från kommunstyrelsen (2019-02-05)
Ett möte kommer att genomföras med representanter för kommunbolaget. Vid mötet kommer
berörda styrdokument att gås igenom för att identifiera vilka som även gäller de kommunala
bolagen. Kommunbolaget och dess bolag äger därefter frågan om att implementera struktur och
arbetssätt i lämpliga delar.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till internkontrollplan för 2019 noterat två risker inom om-
rådet ”bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete”.

Den övergripande larm-/trygghetspolicyn som politikerna har fattat beslut om har av olika an-
ledningar försenats. Larmpolicyn anses vara viktig och ett arbete pågår för att en remissutgåva
ska finnas klar under andra kvartalet 2019. Inriktningen är att policyn ska omfatta hela kom-
munkoncernen och kunna fastställas under hösten 2019. I kommunen finns möjligheten både
för enskild anställd och chefer att, när de är inloggade i systemet ViaCompetence, kunna se
vilka utbildningar personer gått.

Revisorerna beslutar
Revisorerna var nöjda med svaret. Svaren från övriga nämnder har avgivits och kommer att
behandlas av revisorerna under våren 2019. Kalmarhem AB anses vara besvarat genom kom-
munstyrelsen svar.

3.1.4. Granskning av kommunens målstyrning avseende ett grönare Kalmar
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga:
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna hade säkerställt att
målstyrningen utformas på ett sätt som bidrog till måluppfyllelse för fokusområdet ett grönare
Kalmar.

Följande bedömningar gjordes:
Granskningens sammanfattande bedömning var att det till stor del bedrivs ett ändamålsenligt
arbete med målen inom ett grönare Kalmar. Det bedömdes dock finnas utvecklingsmöjligheter
avseende målens utformning. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att samtliga nämnders
mål och aktiviteter inte ansågs vara mätbara. Vidare skulle de långsiktiga målen med fördel
kunna kompletteras med mätbara delmål. Genom att tillämpa delmål skulle de långsiktiga må-
len kunna bli mer greppbara och även enklare att styra.

Svar har begärts senast 2019-02-15 och kommer att behandlas av revisorerna under våren
2019.

3.1.5. Granskning av långsiktig ekonomisk planering
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Syftet med granskningen, och däri analysen av de demografiska förändringarnas påverkan på
den ekonomiska utvecklingen, var att synliggöra de möjliga konsekvenserna för Kalmar kom-
mun. Likaså att bedöma huruvida kommunstyrelsen arbetade proaktivt i syfte att bedöma kom-
mande omställningsbehov.
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Följande bedömningar gjordes:
I granskningen gjordes bedömningen att kommunen hade definierat vad god ekonomisk hus-
hållning innebar för Kalmar kommun, att det fanns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning, att kommunen hade tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig
kvalitet, att budgetprocessen säkerställde att långsiktiga volymförändringar beaktades samt att
det fanns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån externa händelser
eller trender som kan påverka den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Revisorerna beslutar
Rapporten godkändes och överlämnades till kommunstyrelsen för kännedom.

3.1.6. Granskning av ledning och styrning inom omsorgsnämnden med fokus på enhets-
chefer

Berörd styrelse/nämnd: Omsorgsnämnden

Övergripande revisionsfråga
Granskningens syfte var att bedöma om omsorgsnämnden hade en ändamålsenlig organisation
och styrning, med tyngdpunkt på enhetschefernas förutsättningar att leda ett effektivt arbete.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att omsorgsnämnden inte fullt ut hade en ändamålsenlig
organisering och styrning, med tyngdpunkt på enhetschefernas förutsättningar att leda ett ef-
fektivt arbete. Granskningen visade att fastställda arbetssätt, organisation, roller och ansvar inte
fullt ut hade förankrats i organisationen. Det fanns därmed ett behov av en tydligare dialog
mellan förvaltningsledning, verksamhetschefer och enhetschefer för att på så sätt uppnå en
större delaktighet och en känsla av att ha möjlighet att kunna påverka sin situation.

Vidare visade granskningen på ett behov av en större förståelse för varandras uppdrag, ansvar
och roller. Det hade vidtagits vissa åtgärder för att erhålla en bättre samverkan mellan nämndens
verksamheter men att ytterligare åtgärder krävdes. Framförallt efterlystes en bättre samver-
kan/ett bättre samarbete mellan HSL- och SoL-verksamheterna. Detta bedömdes som nödvän-
digt för att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.

Svar har begärts senast 2019-06-05.

3.1.1. Granskning av lönetransaktioner
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Analysen utgjorde ett komplement till genomförd granskning av löneutbetalningsprocessen.
Som ett stöd till denna granskning genomfördes registeranalys av kommunens databas för lö-
nehantering.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen av den genomförda analysen var att inga avvikelser av vä-
sentligt monetär påverkan hade noterats. Granskningen identifierade en löneskuld som orsa-



24

kats av bristande kommunikation och som föll inom ramen för tidigare lämnad rekommendat-
ion om att formalisera och dokumentera kontrollen av lönedetaljslistor, där en digital kontroll
vore önskvärd.

Revisorerna beslutar
Revisorerna översände rapporten till kommunstyrelsen för kännedom

3.2. Uppföljande granskningar

3.2.1. Uppföljning av IT-granskning
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
De förtroendevalda revisorerna genomförde 2015 en granskning av kommunkoncernens
generella IT-kontroller med fokus på den centrala IT-avdelningen. Syftet med den uppföljande
granskning var att undersöka vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och
synpunkter som lämnades i 2015 års revisionsrapport.

Följande bedömningar gjordes:
Sedan granskningen genomfördes hade kommunen inrättat ett IT-råd och en IT-styrgrupp.
Även en digitaliseringsstrateg hade anställts, som hade till uppgift att göra kommunkoncernen
mer digital och att supportera berörda parter.  Mycket av detta arbete medförde kommunöver-
gripande lösningar. Dessa förändringar möjliggör, enligt revisorernas bedömning, för kommun-
koncernen att på ett positivt sätt fatta beslut som rörde hela kommunkoncernen och som främjar
kommunikationen mellan olika enheter. De noteringar revisorerna gjorde vid rapporten 2015
lyftes i granskningen upp att gälla för hela kommunkoncernen, då IT-avdelningen blivit mer en
stödfunktion till kommunkoncernen än att vara en part mot flera enheter. I granskningen gjordes
bedömningen att många av noteringarna till stora delar hade åtgärdats inom IT-avdelningen
men att det kvarstod arbete på den kommunövergripande nivån. Uppföljningen utökades med
att verifiera om det fanns leveransavtal mellan IT-avdelningen och kommunens enheter/dotter-
bolag. I uppföljningen konstaterades att det inte fanns några avtal upprättade mellan IT-avdel-
ningen och enheterna/dotterbolagen rörande den drift som IT-avdelningen levererar. Avtal
skulle tecknas mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen.

De organisatoriska förändringarna som genomförts med en övergripande organisation
bedömdes skapa större förutsättningar att styra verksamheternas IT på ett bättre sätt och få
en bättre kommunikation mellan de olika enheterna. Den nya revisionsgruppen rekommenderas
att följa arbetet i kommande mandatperiod.

3.2.2. Uppföljning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling
Berörd styrelse/nämnd: Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att fastställa om nämnderna hade genomfört
åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas
granskning 2017.
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Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att båda nämnder till stor del hade tagit till sig av revi-
sorernas rekommendationer. Den uppföljande granskningen visade att åtgärder hade vidtagits
för det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Däremot gjordes
bedömningen att nämnderna fortsatt kunde förbättra sin uppsikt och uppföljning av utredningar
kring kränkande behandling.

3.2.3. Uppföljning av granskning av kommunens kompetensförsörjning och kompetens-
utveckling

Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och ungdoms-
nämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att fastställa om nämnderna hade genomfört
åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas
granskning 2015.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att kommunen i tillfredställande omfattning hade ge-
nomfört ett antal åtgärder i linje med de rekommendationer och synpunkter som lämnades 2015.

3.2.4. Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens arbete för minskad ohälsa
Berörd styrelse/nämnd: Omsorgsnämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att följa upp åtgärder och utveckling efter gransk-
ningen som genomförts 2016.

Följande bedömningar gjordes:
Den uppföljande granskningen visade att åtgärder hade vidtagits för att minska ohälsan. Detta
hade gjorts genom en framtagen plan för attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats samt ett fram-
taget årshjul. Vidare hade Arbetsmiljöverkets föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) implementerats genom ett årshjul och utbildningar. Samarbetet med kommun-
hälsan gällande det förebyggande uppdraget har utökats. Däremot gjordes bedömningen att
nämnden i fortsättningen kunde förbättra sin dokumentation och konkretisera sin analys kring
om det finns ett eventuellt direkt samband mellan rörlig placering och korttidssjukskrivningar.

3.2.5. Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens resursplanering och bemanning

Berörd styrelse/nämnd: Omsorgsnämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att följa upp åtgärder och utveckling efter gransk-
ningen gällande resursplanering och bemanning.
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Följande bedömningar gjordes:
Den uppföljande granskningen visade att nämnden hade säkerställt uppföljning och återrappor-
tering av brukartid, sett över ledningsstrukturen och stärkt styrningen av personalnyttjandet.
Däremot gjordes bedömningen att nämnden fortsatt skulle arbeta mot att tydligare förankra
beslut om organisatoriska förändringar med personalen och arbeta med en mer konkret genom-
lysning av granskningens iakttagelser.

3.2.6. Uppföljande granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att följa upp åtgärder och utveckling efter gransk-
ningen gällande intern kontroll inom redovisningsområdet. I detta ingick att följa upp om grund-
läggande kontrollfunktioner inom redovisningsområdet såsom avstämningar, attester och dele-
gationsordningar, var effektiva och fungerade i enlighet med kommunstyrelsens intentioner.

Följande bedömningar gjordes:
Sedan den tidigare granskning genomfördes har kommunen tagit beslut om nytt reglemente och
riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna arbetar numera systematiskt med riskanalyser som ka-
tegoriserades och bedöms utifrån sannolikhet att de inträffar och vilka konsekvenser en even-
tuell avvikelse skulle kunna få.

Den övergripande bedömningen var att kommunen hade en organisation som bedömdes vara
ändamålsenlig och ge förutsättningar för en god intern kontroll. Flera av de rekommendationer
som framfördes i rapporten från 2015 hade hörsammats av kommunen.

Svar har begärts under hösten 2019.

3.2.7. Uppföljning av granskning av diarieföring och arkivering
Berörd styrelse/nämnd: Kommunstyrelsen

Övergripande revisionsfråga
Syftet med den uppföljande granskningen var att fastställa om kommunstyrelsen hade genom-
fört åtgärder med anledning av de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revi-
sorernas granskning 2017.

Följande bedömningar gjordes:
Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen delvis hade tagit till sig av revi-
sorernas rekommendationer. Den uppföljande granskningen visade på att det hade vidtagits åt-
gärder för att stärka kommunens arkiv och diarieföring men att det fanns utrymme att göra
ytterligare förbättringar.

Svar har begärts under hösten 2019.
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3.3. Förstudie

3.3.1. Förstudie av säkerhet i anläggningar
Berörd styrelse/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Övergripande revisionsfråga
Syftet med förstudien var att utgöra en orientering om kultur- och fritidsnämndens systematiska
säkerhetsarbete för anläggningar var ändamålsenlig och tillräcklig. Inom ramen för förstudien
berördes även arbete mot trakasserier. Med förstudien som underlag bedömde därefter reviso-
rerna om det fanns anledning till en fördjupad granskning. Frågeställningar som behandlades
inom ramen för förstudien var tydlighet i rutiner för hantering av olyckor och tillbud vid an-
läggningar, krav på personalens kompetens vid anläggningar samt uppföljningar efter tillbud
och olyckor vid verksamhetsanläggningar och om dessa lett till förändringar.

Följande bedömningar gjordes:
I förstudien gjordes bedömningen att det inte fanns ett behov av en fördjupad granskning avse-
ende säkerhet i anläggningar. Däremot gjordes bedömningen att det var väsentligt att kommun-
revisionen följer arbetet med revideringen av kultur- och fritidsförvaltningens risk- och sårbar-
hetsanalys. Det förelåg även ett behov av att följa upp om Äventyrsbadets riskanalys komplet-
teras med de moment som i dagsläget saknas utifrån Konsumentverkets vägledning. Äventyrs-
badet saknade även en säkerhetspolicy samt ett dokument som tydligt beskrev hur ansvaret för
säkerheten inom organisationen var fördelat, vilket framgick av Konsumentverkets vägledning.

Erhållet svar från nämnden (2019-01-31)
Kultur- och fritidsnämnden beslutar med anledning av rapporten att ge förvaltningen i uppdrag,
att revidera förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys och att komplettera Äventyrsbadets risk-
analys med de identifierade delar som saknas utifrån Konsumentverkets vägledning för badan-
läggningar. De beskrivna uppdragen ska vara klara senast 2019-09-30.

3.4. Grundläggande granskning
Revisorerna har inom ramen för revisorernas ansvarsprövning under året, i enlighet med kom-
munallagen och god revisionssed, genomfört en grundläggande granskning genom att över-
siktligt granska all kommunens verksamhet. Under 2018 har revisorerna utvecklat arbetet med
den grundläggande granskningen. Denna granskning rapporteras i en särskild rapport.

3.5. Skrivelser

3.5.1. Kvalitetssäkring av vård- och omsorgsboenden i privat regi (omsorgsnämnden)
Revisorerna har tagit del av Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s tillsynsrapporter gäl-
lande Ståthållarens och Liljans vård- och omsorgsboenden. Revisorerna har också tagit del av
omsorgsnämnden uppföljning 2017 av dessa verksamheter, och av nämndens beslut 2017-12-
14 där nämnden godkände avtalsuppföljningen på Ståthållaren och Liljan mot bakgrund av att
avtalsuppföljningen på de punkter som följts upp under 2017 fick anses uppfyllda. Revisorerna
önskade svar på vari skillnaden låg i det som framkommer i IVO:s granskning och den avtals-
uppföljning som omsorgsnämnden har gjort.
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Revisorerna ansåg inte att de hade fått tillfredställande svar. Därtill har inte svaret kommit från
nämnden. Svaret behandlades heller inte på den uppföljande hearingen.

3.5.2. Riskanalys och intern kontrollplan (barn- och ungdomsnämnden)
Som ett led i revisorerna grundläggande granskning av kommunens nämnder och styrelse tar
Kalmar kommuns revisorer del av handlingar och protokoll för respektive nämnd. I detta arbete
noterade revisorerna att barn- och ungdomsnämnden vid sitt möte den 18 oktober 2017 behand-
lade intern kontrollplan för 2018. Nämnden föreslogs fatta beslut i ärendet vid sammanträdet i
november 2017. Två risker med ett riskvärde på 16 som fanns med i den analys som bifogades
handlingarna till mötet i oktober, var borttagna i den riskanalys som bifogas till nämndens sam-
manträde 2017-11-15. Områden gäller ”Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltät-
heten” och ”Att inte kunna erbjuda förskoleplats i rätt tid, i rätt område”. Någon motivering till
detta framgick inte av protokollen från oktober- eller november mötet. Revisorer önskade därför
svar på anledningen till att dessa risker inte fanns med i förslaget till riskanalys som behandla-
des på nämndes sammanträde i november, samt vem/vilka som beslutat att göra förändringen

3.4.3 Kommunal skyddsjakt (HR-chef)
Revisorerna ställde frågan om vilken modell som använts för ersättning till kommunala
skyddsjägare samt hur ersättning för jakten har utformats. I svaret från HR-chef och jaktsam-
ordnaren framgick det att Kalmar kommun hade tagit fram en modell för ersättning till
skyddsjägarna. Ersättning för uppdraget utgick från nedlagd tid och bestod av timlön som re-
videras årligen. Reseersättning tillkom enligt kommunens kollektivavtals allmänna bestäm-
melser. Utöver detta tillkom ersättning för fällt vilt samt fast arvode för de specifika uppdrag
som utfördes av jaktsamordnare samt jaktledare. Jaktsamordnare och jaktledare hade även ad-
ministrativa uppgifter.

Revisorerna behandlade svaret och noterade att åtgärder vidtagits för att efterleva gällande be-
skattningsregler. Som arbetsgivare är man skyldig att korrigera eventuella felaktigheter, vilket
revisorerna nu förutsätter att kommunen gör.
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Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Kalmar kommun

1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun granskat Kalmar kommuns (kommu-
nens) räkenskaper, årsbokslut och styrelsens årsredovisning per 2018-12-31. Granskningen
har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och med beak-
tande av god revisionssed.

Efter genomförd granskning bedömer vi att;

den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala riktlinjer,

räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av 2018 års
resultat och ställning per 2018-12-31.

mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts
upp av kommunstyrelsen,

kommunen uppnår de finansiella målangivelserna som har satts upp för 2018

det lagstadgade balanskravet har uppnåtts,

det på ett övergripande plan föreligger en tillfredsställande intern kontroll, men där
vissa kontrollaktiviteter kan förstärkas.

Sammanfattning gällande granskning av måluppfyllelse:

Verksamhetsmålen följs upp i förvaltningsberättelsen. Mot bakgrund av att de båda
finansiella målen är uppfyllda, att nämnderna, med undantag av socialnämnden, visar
en god följsamhet mot budget samt att merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda
eller uppvisar en positiv trend har kommunstyrelsen gjort bedömningen att kommunen
har en god ekonomisk hushållning. Vi delar denna bedömning.

Finansiella mål följs upp i årsredovisningen. Båda de finansiella målen är uppfyllda.
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Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Kalmar kommun

2 Inledning

2.1 Bakgrund
Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig.

För att revisionen skall kunna uttala sig om räkenskaperna för 2018 varit rättvisande och om
verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, genomförs denna gransk-
ning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll för Kalmar kommun 2018. Under året
har vi dessutom granskat delårsbokslutet per 2018-08-31. Denna granskning avrapportera-
des till revisorerna den 18 oktober 2018 och överlämnades därefter till kommunfullmäktige i
samband med revisorernas utlåtande över delårsrapporten.

2.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL).

Därtill skall en bedömning göras om resultatet är förenligt med av fullmäktige fastställda mål
för god ekonomisk hushållning.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Har den finansiella redovisningen tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redo-
visning och god redovisningssed?

Föreligger rättvisande räkenskaper?

Är redovisat resultat förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekono-
misk hushållning?

Har balanskravet uppnåtts?

Föreligger en tillfredsställande intern kontroll?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

2.3 Avgränsning och ansvar
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Ansvaret för upprättande av årsredovisningen och för att kommunen har rättvisande räken-
skaper ligger på kommunstyrelsen.

2.4 Revisionskriterier
Granskningen har skett i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
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Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Kalmar kommun

SKYREVs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers) utkast till ”Vägledning för redo-
visningsrevision i kommuner och Kommun” har tillämpats i allt väsentligt vid granskningen och
beaktar vad SKYREV föreskriver med anledning av att ISA (International Standards on Au-
diting) kan vara vägledande och tillämpas i revisioner inom såväl privat som offentlig sektor.

Vid vår granskning av årsredovisningens förvaltningsberättelse granskar vi finansiell informat-
ion som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar i
förvaltningsberättelsen har vi läst och bedömt med fokus på om beskrivningarna är förenliga
med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och årsredovisningen regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm/de kriterier som granskningens resultat värderas mot:

� Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9.

� Kommunallagen

� Kommunens fastställda mål för god ekonomisk hushållning

� God redovisningssed

2.5 Genomförande och avgränsningar
Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Detta innebär
att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den skall upptäcka om informat-
ionen i årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Riskbedömningen är central i vår
metod.

Granskningen har genomförts genom analytisk granskning av resultaträkningen och dess kon-
ton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning skett av in-
gående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade redovisnings-
principer i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens med tidigare
år.

Siffermaterialet i årsredovisningen har kontrollerats mot kommunens huvudbok. Härtill har vår
granskning tillgodosett att årsredovisningen innehåller den information som krävs enligt gäl-
lande lagtexter och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kapitel, granskat om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer. Analys har gjorts beträffande fullmäk-
tiges fastställda mål i årsbudget i förhållande till avrapportering av måluppfyllelse i årsredovis-
ningen. Därutöver har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende
måluppfyllelse granskats. Syftet är att få en uppfattning om fullmäktige ges rimliga förutsätt-
ningar för att kunna bedöma måluppfyllelsen utifrån den avrapportering som lämnas.

Rapporten har kommunicerats med kommunens centrala ekonomiledning.
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3 Rättvisande räkenskaper

3.1 Bokslutsprocessen
Kommunen bedöms ha en väl utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen
och kvaliteten i bokslutet bedöms över lag hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat
något annat än att deadlines och uppsatt tidplan har efterföljts.

3.2 Efterföljsamhet av riktlinjer
För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i årsredovisningen.

Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg som inte har redogjorts för i årsredovis-
ningen.

3.3 Förändrade redovisningsprinciper
Med syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade redovis-
nings- och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan år. För de fall föränd-
ringar skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i årsredovisningen. Vidare skall, i
enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den
nya tillämpade principen.

Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.4 Årsredovisningen
Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
i överensstämmelse med god redovisningssed.

3.5 Resultaträkningen

3.5.1 Översiktlig sammanställning av resultat

Årets redovisade resultat framgår av årsredovisningens resultaträkning och tillsammans med
kommentarer för nämnderna framgår de bakomliggande faktorerna till det redovisade resulta-
tet. I avsnittet för den finansiella analysen redogör kommunen för årets resultat och för ett antal
nyckeltal, såsom exempelvis nettokostnadsandel, soliditet och likviditet.
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Årets resultat avviker positivt mot budet med 72,9 mnkr. Orsaker till budgetavvikelse per
nämnd och styrelse framgår nedan.

Jämfört med föregående år är årets resultat 32,7 mnkr lägre. I nedanstående tabell framgår de
mest väsentliga avvikelserna tillsammans med korta kommentarer. Årets intäkter (exklusive
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning) minskar med 3,1 % och verksamhet-
ernas kostnader ökar med 2,9 %. Sammantaget innebär detta en ökning av nettokostnaderna
med 4,7%.
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Skatteintäkter har redovisats i enlighet med gällande rekommendationer och baseras på nat-
ionella uppgifter från SKL. Den slutliga avräkningen för 2017 är negativ, -351 kronor per invå-
nare, och även den preliminära avräkningen för 2018 blev negativ, -61 kronor per invånare.
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Nämndernas resultat visar ett förbättrat resultat i jämförelse med budget på 16,7 mnkr och i
jämförelse med föregående år en försämring med 20,6 mnkr. Den främsta skillnaderna avser
exploateringsverksamheten och socialnämnden.

Kommunstyrelsen (+19,0 mnkr)

Kommunstyrelsens överskott jämfört med budget är huvudsakligen hänförbart till högre scha-
blonintäkter från Migrationsverket än budgeterat, vilket ger ett överskott för enheten arbete
och välfärd. Exploateringsverksamheten har sålt fler områden än beräknat och redovisar ett
överskott. Enheter med negativa avvikelser är kommunikationsenheten, brandkåren och
gymnasieverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden (+6,3 mkr)

Nämndens överskott är hänförligt till budgeterade hyreskostnader som inte tagits i anspråk
(KIFAB Arena och Byteatern).

Socialnämnden (-19,0 mnkr)

Socialnämnden prognosticerade ett underskott om 18,0 mnkr efter delårsbokslutet i augusti.
Utfallet för helåret uppgår till -19,0 mnkr. Orsakerna till underskottet hänförs likt delårsbokslutet
till omställning av verksamheten för ensamkommande barn, höga kostnader för externa place-
ringar samt en fortsatt fördröjning av besparing för övergång till entreprenaddrift inom personlig
assistans.
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Omsorgsnämnden (+11,0 mnkr)

Omsorgsnämndens budgetavvikelse är i nivå med lämnad prognos vid delårsbokslutet 2018-
08-31 och är hänförligt till högre omsorgsavgifter, hyror och interna ersättningar än beräknat.
Personalkostnader har till följd av minskade resursfördelade hemtjänsttimmar inte uppnått bud-
geterad nivå. Övriga kostnader avviker negativt mot budget och förklaras av ett flertal orsaker,
däribland kostnader för tekniska hjälpmedel och administrativa kostnader för köp från resurs-
centrum. Samtliga av nämndens team redovisar överskott gentemot budget, emedan hälso
och sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott.

3.5.2 Utförd granskning av resultaträkningen

Förutom en genomförd analytisk granskning av intäkts- och kostnadsslagen i resultaträkningen
har vi utfört en avstämning av kommunens finansiering visavi staten.

Vår genomförda granskning har inte påvisat några avvikelsenoteringar i förhållande till hur
kommunens samlade budgetavvikelse har redovisats och presenterats i årsredovisningen.

Övriga noteringar – resultaträkningen

Till följd av kommunens sätt att hantera internfakturering vid investeringsprojekt uppstår i re-
sultaträkningen en differens mellan interna intäkter och kostnader. Denna differens ska vara
hänförlig till investeringsprojekt, så kallat aktiverat arbete för egen räkning. Vi har noterat en
avstämningsproblematik i dessa transaktioner och för att utesluta väsentliga fel i redovisat re-
sultat bör ekonomikontoret förbättra sina avstämningsrutiner i samband med bokslut.

I övrigt uppgår kostnader för nedskrivningar till 14,5 mnkr och hänförs till delar av anläggningar
som inte justerats vid avyttring av fastighet kopplade till exploatering av hamnområdet.

3.6 Balansräkningen
Den genomförda granskningen av balansräkningen har tagit sin utgångspunkt i att söka svar
på stora och/eller oväntade avvikelser jämfört med tidigare perioder. Kommunens balansräk-
ning har härefter substansgranskats utifrån gjorda balanskontoutredningar. Vi har kontrollerat
att samtliga balanskonton är avstämda och verifierade med underlag som styrker existens och
värdering.

Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelsenoteringar i förhållande
till hur kommunens redovisat substansen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

Materiella anläggningstillgångar

Enligt RKRs rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar är tillämpning av kompo-
nentavskrivning ett uttalat krav. Övergång till komponentavskrivning skedde under 2017.

Kalmar kommun har under 2018 förvärvat Guldfågeln Arena av Kalmar FF Fastigheter AB.
Beslut har fattats av kommunfullmäktige. Köpeskillingen uppgår till 244,5 mnkr med tillträdes-
dag 18 maj 2018. Investeringen är uppdelad på mark (17,5 mnkr) och byggnad (227,0 mnkr).
Byggnaden är i sin tur indelad in i komponenter, där ursprunglig bedömning efter tekniska
livslängder har använts. Komponentavskrivning tillämpas.
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Kortfristiga placeringar

Kommunens redovisning av placerade pensionsmedel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvalt-
ning, KLP, är oförändrad jämfört med föregående år. Det ursprungliga anskaffningsvärdet för
dessa placeringar uppgår till 50 mnkr vilket också är det belopp som innehavet redovisats till.
Under åren har nya värdepapper anskaffats genom omplaceringar inom fonden vilket innebär
ett totalt anskaffningsvärde på 112,0 mnkr. Marknadsvärdet för befintligt innehav uppgår till
123,1 mnkr.

Gatukostnadsersättningar

I avsnittet Redovisningsprinciper i årsredovisningen lämnar kommunen upplysning om hur re-
dovisning av avyttrad exploateringsfastighet har skett. ”Den del av köpeskillingen för exploa-
teringsfastigheter som avser de investeringar som kommunen åtagit sig att göra i infrastruktur
i området periodiseras som en förutbetald intäkt för att matcha kommande kapitalkostnader”.

Kalmar kommun har 2018 tillämpat samma principer och beräkningsgrunder som föregående
år. Posten redovisas bland långfristiga skulder och uppgår per 2018-12-31 till 83,7 mnkr, en
ökning med 49,9 mnkr jämfört med 2017.

Inkomstförskott

I posten inkomstförskott redovisar kommunen likt tidigare år ej utnyttjade medel från Migrat-
ionsverket. Beloppen är inte väsentliga men vi vill påtala att dylika ersättningar ska intäktsföras
det år de erhålls. Vi rekommenderar därför kommunen att återföra dessa intäkter under 2019.

3.7 Bedömning
Kommunen bedöms som helhet ha en väl utvecklad och fungerande bokslutspro-
cess.

Vår utförda granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper av
väsentlig karaktär.

Granskningen har inte påvisat några avvikelser från centrala instruktioner eller norm-
givning/riktlinjer som har föranlett väsentliga fel i bokslutet.

Efter utförd granskning bedömer vi att kommunens resultat- och balansräkning ger
en rättvisande bild av resultatet för 2018 och ställning per 2018-12-31.

4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunlagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Fullmäktige skall
fastställa dessa mål och uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovisning. Reviso-
rerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar
både finansiella mål samt verksamhetsmål.
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Av årsredovisningen framgår vad som är en förutsättning för god ekonomisk hushållning. Det
framgår även att begreppet har två perspektiv, ett finansiellt perspektiv och ett verksamhets-
perspektiv.

I årsredovisningen framgår kommunstyrelsens samlade bedömning av att kommunen bedöms
ha en god ekonomisk hushållning. Denna bedömning görs mot bakgrund av att de finansiella
målen är uppfyllda, att en hög andel av verksamhetsmålen är uppfyllda eller på rätt väg samt
att nämnderna uppvisar en god följsamhet mot budget. Ytterligare faktorer i bedömningen är
de mätningar som görs i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), vilken visar en stigande place-
ring jämfört med föregående år, och att ”Jämföraren” indikerar en hög eller förväntad verk-
ningsgrad i kommunens verksamheter.

Jämföraren är ett verktyg hämtat från Kolada, en kommun- och landstingsdatabas med nyck-
eltal om resurser, volymer och kvaliteter i kommuners och landstings verksamhet. Utifrån
dessa nyckeltal redovisas i årsredovisningen en så kallad verkningsgrad, vilket innebär en
bedömning av hur Kalmar kommun står sig i förhållande till andra kommuner när kvaliteten
ställs i relation till insatta resurser/kostnadsnivå.

Av årsredovisningen framgår resultaten av såväl KKiK som Jämföraren.

4.1 Verksamhetsmål
De mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för Kalmar kommun framgår av ”Verk-
samhetsplan med budget 2018”. Målen redovisas under respektive fokusområde. Ytterligare
uppdrag ges i budgeten för respektive fokusområde.

Kommunens bedömning av måluppfyllelse är en bedömning av nuläge kombinerat med hur
trenden ser ut för målet. Sättet att bedöma målen blir mer relevant då flera av målen är formu-
lerade över en längre tidsperiod än ett år.

Fokusområden:

· Ordning och reda i ekonomin
· Ett grönare Kalmar
· Ett växande attraktivt Kalmar
·  Hög kvalitet i välfärden
· Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Den redovisning av måluppfyllelsen som görs i årsredovisningen innehåller en uppföljning av
samtliga mål och uppdrag som har formulerats i budgeten. För varje fokusområde lämnas in-
ledningsvis en övergripande kommentar. Redovisningen har skett på ett samlat och över-
skådligt sätt. Av 30 formulerade verksamhetsmål bedöms 26 mål uppnådda eller på rätt väg
och med en positiv utveckling. De mål som inte uppnås avser målet att Kalmar ska ha en
lägre arbetslöshet än riket och jämförelsekommuner, att nöjd-kund-index avseende företags-
klimatet ska vidmakthållas eller öka, att mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas samt att
antalet medarbetare per chef ska minska.

Utöver de mål som fullmäktige har angivit i budget finns även särskilda uppdrag och kvarva-
rande uppdrag från tidigare år. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för samtliga upp-
drag. Ett flertal av dessa uppdrag är genomförda, emedan vissa är pågående och sträcker
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sig över årsskiftet med tidsbegränsning.  Vi noterar att kommunen på ett tydligare sätt har
formulerat uppdragen så att det lättare skiljs från den ordinarie och löpande verksamheten.

4.2 Finansiella mål
Kommunstyrelsen utvärderar i årsredovisningen måluppfyllelsen av de finansiella mål som
kommunfullmäktige har fastställt som en del av fokusområdet Ordning och reda i ekonomin.

· Nettokostnaderna – skall över en rullande femårsperiod begränsas till högst 99 % av
skatteintäkterna, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden 2014 –
2018 uppgick nettokostnadsandelen till 97,4 %. Det finansiella målet är således upp-
fyllt.

· Investeringarna – investeringarna skall under en rullande femårsperiod vara självfinan-
sierade till minst 50 %. För perioden 2014-2018 uppgick självfinansieringsgraden till
81,4 %. Det finansiella målet är således uppfyllt.

4.3 Balanskravet
Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunal-
lagen 11 kapitel 5 §. Avstämning av balanskravet skall göras i årsredovisningen.

Styrelsen gör i sin årsredovisning denna avstämning. Årets balanskravsresultat uppgår till 68,7
mnkr efter justering för realisationsvinster. Det finns således inga underskott att inarbeta.

4.4 Bedömning
Verksamhetsmålen följs upp i förvaltningsberättelsen. Mot bakgrund av att de båda
finansiella målen är uppfyllda, att nämnderna visar en god följsamhet mot budget
samt att en övervägande del av verksamhetsmålen är uppfyllda eller uppvisar en
positiv trend har kommunstyrelsen gjort bedömningen att kommunen har en god eko-
nomisk hushållning. Vi delar denna bedömning.

Finansiella mål följs upp i årsredovisningen. Båda de finansiella målen är uppfyllda.

Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt för året.
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5 Den interna kontrollen inom redovisningsområdet
I kommunallagen stadgas att revisorerna skall pröva om den interna kontrollen som görs inom
kommunens verksamhet är tillräcklig. Årligen genomför kommunen revisorer en övergripande
granskning av den interna kontrollen. Den ekonomiska uppföljningen i form av månadsrappor-
ter, delårsbokslut och årsbokslut är viktiga underlag för beslutsfattande. För att bokföringen
ska kunna utgöra informations- och beslutsunderlag med en hög grad av tillförlitlighet krävs att
bokföringen stäms av och analyseras kontinuerligt.  Korrekta bokslut förutsätter dessutom att
försystem, attester, delegationsordningar och övriga grundläggande kontrollfunktioner inom
redovisningsområdet är effektiva och fungerar i enlighet med kommunstyrelsens intentioner.

Under året har vi på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljande
granskning avseende redovisningsrelaterade kontroller vilket tidigare genomförts för år 2015.
Syftet var att följa upp och granska att grundläggande kontrollfunktioner inom redovisnings-
området såsom avstämningar, attester och delegationsordningar, är effektiva och fungerar i
enlighet med kommunstyrelsens intentioner. Sedan vår tidigare granskning genomfördes har
kommunen tagit beslut om nytt reglemente och riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna arbe-
tar numera systematiskt med riskanalyser som kategoriseras och bedöms utifrån sannolikhet
att de inträffar och vilka konsekvenser en eventuell avvikelse skulle få.

Den övergripande bedömningen är att kommunen har en organisation som bedöms vara ända-
målsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll. Flera av de rekommendationer som
framfördes i rapporten från 2015 har kommunen hörsammat. I vår avlämnade rapport ”Intern
kontroll inom redovisningsområdet” framgår i vilken utsträckning som tidigare rekommendat-
ioner åtgärdats samt resultatet av årets genomförda granskning.

Kalmar den 4 april 2019

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/certifierad revisor
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