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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/164

§ 139 Allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Höörs kommun - Länsstyrelsens beslut
om att upphäva 3, 7, 12, 15, 17 och 20 §§
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen att ordföranden beslutat Länsstyrelsens beslut 2017-04-03 om att upphäva
3, 7, 12, 15, 17 och 20 §§ i lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun ska inte
överklagas läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen anser att Höörs kommuns lokala ordningsföreskrifter onödigt inskränkter
den enskildes frihet och har därför upphävt:
3 § (lastning och lossning av varor)
7 § (markiser, flaggor och skyltar)
12 § (upplockningstvång för hästar)
15 § (upplockningstvång för hundar)
17 § (kopplingstvång för hundar)
20 § (fyrverkerier och andra pyrotekniska varor)

Länsstyrelsens beslut kan överklagas senast 2017-04-24. Beslutet innebär att de
upphävda paragraferna inte längre gäller. De ersätts inte heller med de äldre
föregångarna eller med någon annan bestämmelse.

Beslutsunderlag
1. Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(6083035) (0)_TMP.pdf
2. Allmänna lokala ordningsföreskrifterefterLstbeslut.docx.pdf
3. TjänsteskrivelseLstbeslut.docx.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §135).doc
5. Anslagsbevis, Beslut från länsstyrelsen, allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Höörs kommun
Revisorerna

MISSIV
2017-03-22

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016
Revisorerna i Höörs kommun har genomfört en granskning av den interna kontrollen i Höörs
kommun 2016. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs
kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare har
syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern
kontroll. Vi delar yrkesrevisorns bedömning att den interna kontrollen i Höörs kommun
2016 inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att
skapa en god intern kontroll i kommunen för år 2016. Utifrån rapporten vill Höörs revisorer
särskilt lyfta fram att:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens
interna kontroll bedöms som tillräcklig)
KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning
och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte
samlats in och inte analyserats
Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de
kommunala företagen
Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för
att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan ett antal år tillbaka
har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops,
utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning
till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i
det fortsatta förbättringsarbetet och skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll
inom snar framtid. Utifrån ovan och vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast
den 1 maj 2017, få kommunstyrelsens och nämndernas yttrande.

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER

Christer Ekelund
Ordförande

Arno Werner
Vice ordförande

Kommunrevisionen

GRANSKNINGSRAPPORT
Intern kontroll i Höörs kommun 2016

Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor

Beslutas av kommunrevisorerna 2017-03-22

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den
verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i
Höörs kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
I Kommunallag (1991:900) 6 kap 7 § anges att nämndernas ansvar för verksamheten är att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I Kommunallag (1991:900) 9 kap 9 § anges att revisorernas uppgifter är att pröva
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Årets fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på kommunrevisorernas hemsida http://hoor.se/sv/Politik-och-paverkan/Kommunrevisionen/
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Sammanfattning
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor,
att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll.
Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisningar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll årligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig
om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje
nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska organiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska
årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes
ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse.
Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att skapa en god intern
kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016
KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom
uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern
kontroll har inte samlats in och inte analyserats
Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen i kommunen.
Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de kommunala företagen
Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan
ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och
skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor,
att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.
En god intern kontroll kännetecknas av ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, rättvisande och tillförlitlig finansiell rapportering och information samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Den interna kontrollen och
riskhanteringen baserar sig på kommunens primära uppgift, omvärldsanalys, kommunstrategin samt målen för verksamheten och ekonomin. Riskhanteringen omfattar identifiering, bedömning, prioritering och resultatrik hantering av risker som utgör ett hot mot kommunens mål.
Riskhanteringen, som ledningen bär ansvaret för, är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att i rimlig utsträckning trygga att kommunens strategiska mål
och målen för verksamheten och ekonomin uppfylls och att verksamheten fortgår
utan störningar. Genom riskhanteringen förebyggs händelser som hotar en kontinuerlig och ostörd verksamhet.
Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna och styrelsen se till att den interna
kontrollen är tillräcklig, vilket revisorerna årligen ska pröva. Interna kontrollsystem
måste utformas med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den
interna kontrollen är att bidra till ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert.
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll.
Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisningar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll årligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig
om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje
nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska organiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska
årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes
ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse.
Höörs revisorer har i sin riskbedömning 2016 bedömt att det föreligger behov för
granskning av kommunens interna kontroll och om nämnderna följer beslutat reglemente.
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1.2

Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare
har syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras:

1.2.1

1.3



Har kommunstyrelsen utifrån sin övergripande uppsiktsplikt, styrningoch ledningsfunktion tillsett en struktur som medför en tillräcklig intern kontroll i Höörs kommun?



Har kommunstyrelsen och varje enskild nämnd en tillräcklig intern
kontroll? Följer kommunstyrelsen och nämnderna det av fullmäktige
beslutade reglementet för intern kontroll?

Kontrollfrågor


Har respektive nämnd/ styrelse antagit en intern kontrollplan?



Väljs kontrollområdena till respektive kontrollplan utifrån en dokumenterad analys av risk och väsentlighet?



Genomförs och dokumenteras kontrollerna?



Följs den interna kontrollen upp? Har respektive nämnd/ styrelse en löpande uppföljning av den interna kontrollen under året?



Finns rutiner, anvisningar och en organisation som tydliggör hur den interna kontrollen ska utföras?



Utvärderas hur den interna kontrollen fungerar löpande till respektive
nämnd/ styrelse?



Har kommunstyrelsen implementerat en organisation för ge en helhetssyn av den interna kontollen i Höörs kommun



Utvärderar kommunstyrelsen nämndernas uppföljning och kommunens
samlade system för intern kontroll? Tillsätter kommunstyrelsen åtgärder
och förändringar vid behov?



Utvärderar kommunstyrelsen den interna kontrollen i de kommunala företagen?

Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. VA-GIS nämnden granskas inte då nämnden är relativt ny och följer huvudsakligen tekniska nämndens struktur för intern kontroll. Granskningen
avgränsas huvudsakligen till år 2016. Innebörden av intern kontroll avgräsas till det
som definieras av kommunfullmäktiges reglemente.
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1.4

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de
huvudsakliga revisionskriterierna av:






1.5

Kommunallag
Höörs kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2001)
Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner för 2016
God revisionssed
Nämndernas/ styrelsens reglementen

Granskningsansvariga
Höörs kommunrevisorer: Christer Ekelund, Arno Werner, Jörgen Lindquist och
Fredrik Brobeck.
Projektledare: Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor
Kommunal yrkesrevisor har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med
SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen.

1.6

Metod
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Dokument såsom intern kontrollplaner, protokoll, uppföljningar och reglementen som
berör det interna kontrollarbetet har granskats. Reglemente har granskats i syfte att
identifiera nämndernas, kommunstyrelsens samt verksamhetens roll och ansvar.
Intervjuer har genomförts med sektorchefer och/ eller ledande tjänstemän inom respektive granskad nämnd. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten.
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2.

Styrning

2.1

Höörs kommuns reglemente för intern kontroll
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige
2001 anges varför intern kontroll finns och reglerarar kommunstyrelsens och
nämndernas ansvar och befogenheter. I reglementet anges att:


Styrelsen/ nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde.



Nämnden/ styrelsen ska upprätta en organisation och anta lokala och dokumenterade regler och anvisningar för den interna kontrollen.



Nämnden/ styrelsen ska löpande följa upp hur det interna kontrollsystemet
och hur den interna kontrollen fungerar.



Varje nämnd/ styrelse ska årligen anta en plan för intern kontroll som omfattar respektive nämnds/ styrelses verksamhet och som ska följas upp och
löpande rapporteras till nämnden.



Planen ska väljas genom en bedömning av risk och väsentlighet.



Uppföljningen av den interna kontrollen ska årligen rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll
i Höörs kommun och ska etablera en övergripande organisation. Anställda ska informeras om riktlinjer och anvisningar samt innebörden avseende den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens totala arbete med intern kontroll och tillse förbättringar i systemet om det behövs. Kommunstyrelsen
ska även informera sig om att den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.


All rapportering ska ske skriftligt

Bifogat reglementet finns en mall för intern kontrollplan som innehåller rubrikerna
rutin, kontroll av, ansvarig, väsentlighetsbedömning, metod, rapporteras till och
riskbedömning.

2.2

Ansvarsområden och organisation
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och uppdrag anges i respektive nämnds
och styrelses reglemente. Den nuvarande organisationen är att kommundirektören
är chef för hela kommunförvaltningen som är indelad i kommunledningskansli,
social sektor, barn- och utbildningssektor, samhällsbyggnadssektor, miljö- och
byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt räddningstjänst.
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3.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll 2016

3.1

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, personalfrågor och verksamheter. Kommunstyrelsens arbete skall till väsentlig del inriktas på för kommunen övergripande frågeställningar. Detta innebär bland annat
att principfrågor, framtidsfrågor, samordningsfrågor samt frågor om prioritering
mellan verksamheter skall vara föremål för styresens särskilda intresse. Kommunstyrelsens verksamhetsområde avser ekonomi, IT, personal, kansli, arkiv, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, räddningstjänst, naturvård, planerings- och utvecklingsfrågor samt information och kommunikation. Kommunstyrelsen har två roller avseende den interna kontrollen, dels att såsom styrelse tillse en god intern kontroll
inom styrelsens verksamhetsområde samt utifrån en lednings och styrningsfunktion
tillse en god struktur och utveckling för intern kontroll i kommunen som helhet.

3.1.1

Intern kontrollplan 2016
Kommunstyrelsen beslutade om intern kontrollplan 2016 den 7 december 2015.
Den intern kontrollplanen bygger på en mall som bifogades beslutet om det interna
kontrollreglementet år 2001. Planen anger vilken rutin som ska granskas, vad som
ska kontrolleras, vem som är ansvarig, hur ofta kontrollen ska genomföras, metoden, vem som ska motta skriftlig rapport och riskbedömning. I kommunstyrelsens
interna kontrollplan 2016 anges att ekonomisk uppföljning, lön, fakturor, upphandling/ inköp, moms, kontanthantering, synpunktshantering, hemsidan, kännedom
om mål samt att mutor/jäv ska kontrolleras. 12 av 16 kontroller avser ekonomi, övriga kontroller avser synpunktshantering, hemsidor, kännedom om mål samt mutor
och jäv. Kommunstyrelsens kontrollplan 2016 anges i bilaga 1.

3.1.2

Risk och väsentlighet
De ekonomiska kontrollområdena 2016 har inte valts utifrån en dokumenterad
analys av risker och konsekvenser för kommunstyrelsens verksamhet. De ekonomiska kontrollerna har varit samma i flera år oaktat risken för fel. De kontroller
som avser verksamheten ska enligt uppgift spegla kommunfullmäktiges mål och input till val av kontroller hämtas bland annat från en enkät som går ut till samtliga
chefer och arbetsledare i Höörs kommun. Enkäten består av frågor såsom utmaningar i verksamheten med att inte nå kommunfullmäktiges mål och etiska dilemman och risker i verksamheten. Utifrån intervjuer har framkommit att kommunstyrelsens interna kontroll, vad gäller verksamhetsdelen, har fokuserat på risker med
att kommunfullmäktiges mål inte nås och risker med större satsningar/projekt som
genomförts under året. Ingen dokumenterad riskvärdering/ urvalsmetodik har erhållits.
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3.1.3

Rutiner
Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur styrelsens interna kontroll ska bedrivas.

3.1.4

Uppföljning
Kommunstyrelsen har inte haft någon löpande uppföljning av den interna kontrolen under året. Resultatet av kontrollerna har per 2016 inte rapporterats till kommunstyrelsen. Utifrån intervju kommer resultatet att presenteras i februari 2017.
Granskning av 2015 års intern kontrollplan har visat att enbart de verksamhetsrelaterade kontrollernas redovisades för kommunstyrelsen. För de ekonomiska kontrollerna 2015 gjordes ingen dokumenterad redovisning till kommunstyrelsen.

3.1.5

Utvärdering/ utveckling
Kommunstyrelsen har inte färdigställt någon uppföljning/ utvärdering av hur det
interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I syfte att förstärka den interna kontrollen 2017 och framåt har kommunstyrelsen under 2015 - 2016 inlett ett arbete
för att utveckla riskanalysen och den interna kontrollen som helhet. Enkäter har
skickats ut till chefer och förtroendevalda. Svaren ska bidra till för att genomföra
en riskprioritering som kommer vara underlag för 2017 års interna kontrollplan.
Kommunstyrelsen har som målsättning att utveckla den interna kontrollen genom
samarbete mellan sektorerna för att bland annat undvika jävsförhållanden.

3.1.6

Styrning och ledning
Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett
övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i
Höörs kommun. I kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. Reglementet anger att kommunstyrelsen ska begära in
nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll i kommunen. Kommunstyrelsen ska tillse åtgärder
om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.
Kommunstyrelsens samordning av den interna kontrollen har utgått ifrån att
kommun har flera nämnder men en förvaltning. Kommunstyrelsen har enligt uppgift samordnat den interna kontrollen genom att utforma kontrollmoment som
handlar om projekt/aktiviteter som berör alla medarbetare eller alla förtroendevalda. Granskningen visar på att kommunstyrelsen under 2016, likt tidigare år inte
har begärt i nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens samlade system. Kommunstyrelsen för löpande ägarsamtal med det
helägda bolaget HFAB. Kommunstyrelsen har inte skriftligen utvärderat hur den
interna kontrollen fungerar i HFAB.
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Som input till granskningen har revisionen tagit del av ett pågående arbetsdokument med rubriken ”arbetsätt och rutiner för riskbedömning, riskhantering och intern kontroll”. Arbetsdokumentet är tänkt att fungera som en rutinbeskrivning till fullmäktiges interna kontrollreglemente och visar på många utvecklingsområden såsom utgångspunkter, gemensamma kontrollområden, riskanalys, uppföljning och ansvarsfördelning. Utifrån intervju framkommer att arbetsdokumentet påbörjades redan
2014 men ännu inte har sjösatts. Det är tänkt att en tjänsteman på kommunledningskansliet ska komma ut till respektive nämnd och informera om den nya strukturen under 2017 och därefter ska kommunstyrelsen besluta om rutinbeskrivningen. Om strukturen blir beslutad kan effekterna som tidigast påverka nämndernas
interna kontrollplaner år 2018.

3.1.7

Bedömning
Kommunstyrelsen bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen grundar sig främst i de ekonomiska kontrollerna som utgör huvudelen
av planen 2016. De ekonomiska kontrollerna bygger inte på ett urval utifrån risk
och väsentlighet, vilket medfört att huvudelen av kontrollerna är oförändrade sedan
mallen skapades för 16 år sedan. Utifrån erhållen dokumentation och styrelseprotokoll görs varken kontroll eller uppföljning i enlighet med planen. Flera av kontrollerna är generella och avser rutiner som kontrolleras löpande i det dagliga arbetet oavsett om rutinen är med i kontrollplanen eller ej, exempelvis att ekonomin
följs upp, att lön betalas ut och att fakturor är rätt konterade. De verksamhetsrelaterade kontrollerna i planen visar på utveckling. Rutinerna har föregåtts av enkäter
och samtal avseende övergripande risker i kommunen, någon dokumenterad riskanalys har dock inte redovisats. För verksamhetskontrollerna tydliggörs metod och
riskbedömningen i planen jämfört med de ekonomiska kontrollerna. Ingen uppföljning har presenterats för kommunstyrelsen under 2016 men utifrån den dokumentationen för 2015 så kommer uppföljning ske under 2017. Ingen löpande uppföljning av den interna kontrollen har redovisats för kommunstyrelsen under året.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur styrelsens interna kontroll ska bedrivas.
Kommunstyrelsens övergripande roll bedöms i slutsatsen.
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3.2

Barn och utbildningsnämnden
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn,
ungdom, och vuxna samt inom förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämndens
uppgifter omfattar grundskolan, Komvux, samordning och bevakning av gymnasiefrågor, svenskundervisning för invandrare och de uppgifter inom socialtjänsten som
anges i 13 - 18 §§ socialtjänst lagen.

3.2.1

Intern kontrollplan 2016
Nämnden beslutade i september 2015 om intern kontrollplan för år 2016. Planen
som bygger på den mall som beslutades om i samband med det interna kontrollregementet 2001 och innehåller nio kontroller som ska genomföras under 2016. Kontrollerna är hänförliga till kunskapsuppdraget, tillsynsuppdraget, värdegrundsfrågor,
arbetsmiljö och rutin för diarieföring. Det framgår av planen att exempelvis resultatdialog, systematiskt kvalitetsarbete, likabehandling och arbetsmiljöarbete ska kontrolleras 2016 men det framgår inte om kontrollen avser att det genomförs eller
kvalitén på det som genomförs. Sektorchefen anges som ansvarig för samtliga kontroller. Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
Rutin/system

Kontroll/uppföljningsmoment
Systematiskt kvalitetsarbete

Kunskapsuppdraget
enligt lagar o
Rutin för stödinsatser
förordningar
Resultatdialog
Tillsyn enligt lagar o
Tillsyn av enskilda enheter
förordningar

Värdegrundsfrågor

Arbetsmiljö

Tidpunkt

Sektorschef Skriftlig rapport

Årligen Hösttermin

Sektorschef Skriftlig rapport

En gång per år

Sektorschef Muntlig dialog

Årligen Vårtermin ( 2016)

Observation, intervjuer samt
Sektorschef
dokumentgranskning

1-2 verksamheter / år
Måttlig
rullande under 5 års perioder

Studiero, demokrati och inflytande Sektorschef Enkät
Likabehandling
Sektorschef Rapport
Insamling av anmälan av
Trygghet
Sektorschef
kränkningar, Rapport
Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner för arbetsmiljöronder *

Administrativa rutinerRutiner för diarieföring **

Riskbedömning och

Ansvarig Metod

kommentar
Måttlig
Måttlig
Indikator på antalet elever
med åtgärdsprogram,
studiegång, särskild
undervisningsgrupp och
hög frånvaro
Måttlig

En gång per år
En gång per år

Måttlig
Måttlig

En gång per år

Måttlig

Sektorschef Stickprov

En gång per år

Sektorschef Stickprov

En gång per år

Allvarlig
Insamling av våld och hot
planer från sektorns
enheter
Måttlig

3.2.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Kontrollplanen har arbetats fram av en tjänsteman och
diskuterats med arbetsutskottet inför beslutet i nämnden. Samtliga kontrollers riskbedömning förutom arbetsmiljö bedöms som måttlig. Den interna kontrollplanen
och riskvärderingen för 2016 är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan.

3.2.3

Rutiner
Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för den interna kontrollen ska bedrivas.
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3.2.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det
systematiska kvalitetsarbetet och/ eller är reglerat av skollagen. Resultatet av intern
kontrollplan 2015 följdes upp och beslutades av nämnden i mars 2016. Huvuddelen
av uppföljningen beskriver arbetsmoment/ uppgifter som genomförts såsom genomförd tillsyn, skapat rutiner, tillsatt åtgärdsprogram och rapporter som rapporterats. Gällande delegationsbeslut gjordes det en kontroll i form av stickprov på protokoll som visade på avvikelser.

3.2.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I november 2016 beslutade nämnden om intern kontrollplan 2017, vid beslutet angavs förändringar i det interna kontrollarbetet i form
av utökning och harmonisering med det i övrigt systematiskt pågående kvalitetsarbetet inom nämnden. Kontrollplanen för 2017 beskriver mer uttryckligt hur metoden ska genomföras och hur ofta kontrollerna ska genomföras.

3.2.6

Bedömning
Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2016 bedöms som inte tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden avseende flera punkter inte följer det av
fullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll:
•

•
•
•

Urvalet av kontrollmoment har inte föregåtts av risk och väsentlighets analys vilket medför att det årligen görs samma kontroller oaktat risken för fel
och tidigare granskningsresultat.
Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för den interna kontrollen ska bedrivas
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016.
Ingen uppföljning av intern kontrollplan 2016, varken löpande eller som
helhet har redovisats för nämnden – gjordes i mars 2016 avseende 2015

Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och/ eller
är reglerat av skollagen. Det framgår inte tydligt vad det är som ska kontrolleras i
planen, dvs om det är att rutinen finns eller innehållet i rutinen. Det framgår inte
tydligt vilken kontroll som ska genomföras och till vilken omfattning. Intern kontrollplan 2017 har granskats översiktligt (ingår ej i granskningen) och visar på utveckling ur flera aspekter.
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3.3

Kultur och fritidsnämnden
I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna kultur- och fritidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att bland annat ansvara för kommunens anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet samt svara för uthyrning av dessa. Nämnden ansvarar även för att
handlägga ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde och framlägga därav föranledda förslag samt inom ramen
för beviljade anslag fördela bidrag för ifrågavarande ändamål.

3.3.1

Intern kontrollplan 2016
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i november
2015. Planen innehåller sju rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk
uppföljning, lönerapportering, fakturahantering, upphandling och inköp, kontanthantering, delegationsordning och föreningsbidrag. Sex av de sju rutinerna är
samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och avser
kommunstyrelsen. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Utifrån intervju med sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling
och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av kulturoch fritidsnämnden. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fritid, bibliotek och musikskola. Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan visas nedan.
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3.3.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan.

3.3.3

Rutiner
Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.3.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ingen skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som helhet. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomin som dock inte innehåller
någon kontrollaktivitet. Kontroll av föreningars och studieförbunds bidragshandlingar har kontrollerats enligt uppgift men ingen dokumentation har erhållits. Utifrån vad som är dokumenterat så genomförs inga kontrollaktiviteter av kultur-och
fritidsnämnden.

3.3.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. Nämnden har november 2016 beslutat om intern kontrollplan för 2017. I planen för 2017 ingår samma rutiner och riskbedömningar som
2016 och tidigare. Det interna kontrollarbetet har utifrån kontrollplanen 2017 inte
förändrats jämfört med 2016.

3.3.6

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år
2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens
struktur inte genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys
som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och intern kontrollplan 2017 visar inte på någon utveckling. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fritid, bibliotek och musikskola, då planen baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan. Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms
vara låg.
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3.4

Tekniska nämnden
Nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infrastruktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och
lekplatser ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden svarar även för samordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen.

3.4.1

Intern kontrollplan 2016
Tekniska nämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 2015. Planen
innehåller fem rutiner som ska kontrolleras. Rutinerna avser personalrapportering,
ekonomisk uppföljning, delegation, anmälan och verksamhetsplanering. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Rutinerna som ska kontrolleras avser
övergripande uppföljning. Det framgår inte av kontrollplanen vad i uppföljningen
som ska kontrolleras. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena väghållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning
och offentlig belysning. Tekniska nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.

3.4.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är i huvudsak identisk med kontrollplanen för året innan. Riskbedömningen för
varje kontroll definieras i planen. För flera kontrollområden anges risken vara liten
eller måttlig. Motivering varför låga och måttliga risker ska kontrollers saknas.

3.4.3

Rutiner
Tekniska nämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur
den interna kontrollen ska bedrivas.
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3.4.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Ett ärende har benämnts som uppföljning av intern kontroll 2016 och avser resultatet av intern kontrollplan 2016
som beslutades av nämnden i december 2016. I uppföljningen anges att:
”Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern kontrollplan.
Gällande punkt 3 om delegationsordningens efterlevnad har särskild kontroll genomförts 201611-22 (se bilaga). 57 grävningstillstånd har behandlats och 44 parkeringstillstånd har beviljats
till dags dato. Tre stycken upphandlingar genomförda under året har kontrollerats gentemot delegationsordningen.”
Uppföljning för flertalet av kontrollområdena har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i nämndens ordinarie rutiner. Ingen löpande uppföljning benämnt som intern kontroll har redovisats under året i
tekniska nämnden.

3.4.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I december 2016 beslutade nämnden om intern kontrollplan 2017. Kontrollplanen för 2017 omfattar fler kontrollmoment och beskriver tydligare metoden för vissa kontrollmoment. Två nya kontroller har tillkommit
i intern kontrollplan 2017. För båda kontrollområdena är den bedömda risken låg.

3.4.6

Bedömning
Tekniska nämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och uppföljningen endast en av de fem rutinerna som angivits i planen har kontrollerats. Kontrollplanen
bygger inte på ett urval utifrån en dokumenterad riskanalys vilket medför att kontrollområden består i flera år trots låg risk och oaktat tidigare resultat. Tekniska
nämnden har inte beslutat om rutiner och anvisningar för hur den interna kontollen
ska bedrivas och inte utvärderat hur den interna kontrollen fungerat under året. I
uppföljningen av intern kontrollplan 2016 har en kontroll (delegationsordning) redovisats till nämnden. Uppföljning av ekonomi, statistik och planer har genomförts
men har inte genererat någon kontroll. Specifika kontroller som avser nämndens
verksamhetsområden saknas. Kontrollplan 2017 visar på viss utveckling i metodiken men har tillkommande kontrollområden med låg risk, utan motivering.
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3.5

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bland annat prövning och
tillsyn inom naturvården, prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska
produkter och biotekniska organismer), tillsyn som ankommer på kommunen vad
gäller vattenverksamhet och skötsel av jordbruksmark, prövning av ansökningar om
tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om
transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, medverka i planering där miljö- och
hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen
och tillsyn som ankommer på kommunen avseende gaturenhållning och skyltning.

3.5.1

Intern kontrollplan 2016
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober
2015. Planen innehåller fem rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk
uppföljning, verksamhetens måluppfyllelse, delegering, upphandling och inköp och
arbetsmiljö. Tre av de fem rutinerna är samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och som avser kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kontrollplanen har huvudsakligen varit likadan i flera år. Utifrån intervju med
sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av miljö- och
byggnadsnämnden. Det finns inga specifika kontroller av rutiner kopplade till
nämndens ansvarsområden. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
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3.5.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är huvudsakligen identisk med kontrollplanen för året innan.

3.5.3

Rutiner
Miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.5.4

Uppföljning/ kontroll
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ingen skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som helhet. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål som
dock inte innehåller någon kontrollaktivitet. Delegeringsbeslut och systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp och beslutas av nämnden

3.5.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av hur det interna kontrollarbetet
fungerat under 2016. Nämnden har ännu inte beslutat om intern kontrollplan för
2017. I granskningen har noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik,
riskanalys, kontroll och uppföljning.

3.5.6

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år
2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens
struktur inte har genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till
nämnden. Uppföljning av bland annat ekonomi och mål har genomförts men det
har inte utförts någon dokumenterad kontrollaktivitet. Nämnden har inte beslutat
om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och inte utvärderat arbetet. Det finns inga specifika kontroller avseende nämndens ansvarsområden då
planen delvis baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan.
Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms vara låg. I granskningen har
noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, riskanalys, kontroll och
uppföljning. Nämnden kan med fördel inspireras av livsmedelskontrollens struktur
i det fortsatta arbetet med intern kontroll.
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3.6

Socialnämnden
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag
sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för bedömningar, utredningar
och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om människor
med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom
för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av
unga och personer med missbruk/beroende kan nämnden ingripa med tvångsvård
enligt respektive lagstiftning

3.6.1

Intern kontrollplan 2016
Socialnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i december 2015. Planen avser fyra rutiner som skulle granskas under hösten 2016. Den interna kontrollplanen
anger inte omfattningen av kontrollen i exempelvis antal stickprov. Inom social
sektor finns en stabsgrupp som planerar och utför den interna kontrollen. Gruppen
består av IT-strateg/ samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom och kvalitetscontroller. Gruppen har tagit fram en blankettmall där
varje kontroll dokumenteras. Utöver den interna kontrollplanen har nämnden även
avvikelsehantering, exempelvis Lex Sarah. Nämnden har även ett omfattande kvalitetsledningssystem och är ISO- certifierade, vilket medför årlig revision av det externa bolaget Intertek för att behålla certifieringen. ISO-revisionen omfattar bedömning av ledningen, intern revision, åtgärder, förbättringar, verksamhetsstyrning
och resurser. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
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3.6.2

Risk och väsentlighet
Social sektors stabsgrupp utför en årlig riskanalys utifrån bland annat omvärdsanalys, klagomål och avvikelser. Risker värderas utifrån hur allvarliga de är och risken
att de inträffar. Inför 2016 års interna kontrollplan tog stabsgruppen fram åtta risker som värderades enligt riskmatrisen. I oktober 2015 valde nämnden ut fyra av de
åtta riskerna att ingå i intern kontrollplan 2016. Utifrån intervju anges att risker har
beaktats utifrån hela socialnämndens verksamhet. Riskmatrisen visas nedan.

Allvarlighet

Mindre
Sannolik
Katastrofal
Betydande
Måttlig
Mindre

Risk
Möjlig

Sannolik

3

3

4

2

2

3

1
0

1
0

2
1

3.6.3

Rutiner
Socialnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.6.4

Uppföljning/ kontroll
Socialnämnden följde upp resultatet av den interna kontrollplanen i december 2016.
I uppföljningen beskrevs hur kontroll av respektive rutin genomförts, vilka avvikelser som identifierats, resultatet av kontrollen samt förslag på åtgärder för att stärka
den interna kontrollen framöver. Två kontroller (avtal externa placeringar och
dokumentation) visade på avvikelser och kommer att kvarstå i intern kontrollplan
2017. Socialnämnden följde upp den interna kontrollen i december men inte löpande under året. Uppföljningen rapporteras inte till kommunstyrelsen.

3.6.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016 men utvärdering genomförs delvis i samband med ISO revisionen. I december 2016 beslutade nämnden om vilka kontroller som ska genomföras 2017. Valet gjordes utifrån en risk och väsentlighetsanalys. Flera nya risker har identifierats och bedömts jämfört med 2016. Nämnden har per 2016 inte
beslutat om intern kontrollplan för 2017.

22 (28)

3.6.6

Bedömning
Socialnämnden bedöms ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen
grundar sig på att det finns en tydlig metod för samtliga kontroller i planen och
samtliga kontroller är genomförda. Kontrollerna baseras på ett urval utifrån risk
och väsentlighet och riskmatris har utarbetats. Det bedöms som positivt att de förtroendevalda involveras i urvalet av kontroller till planen. Uppföljningen av den interna kontrollen har genomförts innevarande år (december 2016) och anger tydligt
hur kontrollerna genomförts, resultatet, avvikelser och vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka upp rutinerna framöver. All Uppföljning och kontroll är
dokumenterad och kontrollplanen har innehållit olika kontrollområden från år till
år. Nämndens interna kontroll stärks av ISO – certifieringen och den externa revision som tillkommer för att få behålla certifikatet. Nämndens interna kontrollarbete
förstärks även av ett omfattande kvalitetsledningssystem. Nämnden bör besluta om
dokumenterade rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Nämnden bör
även följa upp den interna kontrollen löpande under året och tydligare specificera
omfattningen av kontrollen, t.ex. antal stickprov. Utifrån det breda verksamhetsområdet bör det finnas möjlighet att identifiera ett större antal risker framöver.
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4.

Slutsats
Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett
övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i
Höörs kommun. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns en god intern kontroll i
kommunen och begära in nämndernas resultat för att utvärdera kommunens samlade system samt tillse åtgärder om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.
Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tillräckliga åtgärder för att skapa en god intern
kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att:
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016

•

KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd

•

Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom
uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern
kontroll har inte samlats in och inte analyserats

•

Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen i kommunen.

•

Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de kommunala företagen

•

Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas

•

Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas

•

Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas

•

Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan
ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och
skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.
Det bedöms som positivt att socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll och
bör föranleda ett erfarenhetsutbyte inom kommunen. Det bedöms även som positivt att den delen som avser verksamheten i kommunstyrelsens interna kontrollplan
har utvecklats och föregås av riskdiskussioner och kontroll. Det bedöms även som
positivt att barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2017 har utvecklats
jämfört med 2016. Bedömningen är att intervjuade tjänstemän i kommunen är mottagliga för utveckling och vill förbättra arbetet med den interna kontrollen framöver.
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5.

Övergripande rekommendationer
Kommunstyrelsen bör öka tempot i det förbättringsarbetet som påbörjats och så
fort som möjligt tillse åtgärder som möjliggör förbättringar av den interna kontrollen. Såväl för nämnderna som för kommunstyrelsen och för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen bör:
•

Definiera vad intern kontroll är i Höörs kommun och besluta om en gemensam modell som gäller för samtliga nämnder och bolag

•

Bryta ner KF:s reglemente till övergripande rutiner och anvisningar som
anger vad nämnderna ska göra i praktiken. Rutinerna och anvisningarna
bör innehålla:











Syftet och målen med den interna kontrollen
Ansvar och roller
Organisation/ processbeskrivning
Metodstöd för riskidentifiering och riskanalys som omfattar all
verksamhet
Metodstöd för framtagande av kontrollaktiviteter såsom vilka
kontroller, syftet med kontrollen, vem som ansvarar och när
kontrollen ska redovisas för nämnden
Metodstöd för sammanställning av intern kontrollplan
Metodstöd för kontroll
Metodstöd för uppföljning
Metodstöd för förbättringsarbete och åtgärder

•

Förenkla för nämnderna genom att skapa enhetliga mallar och strukturer
för exempelvis riskanalys, kontroll och uppföljning

•

Genomföra utbildning för att öka förståelsen när rutiner och anvisningar
finns på plats

•

Skapa interna och eventuellt externa nätverk och strukturer för årlig utveckling, lärande och utvärdering.

•

Ta fram en tidplan för när nämnderna ska redovisa resultatet av de årliga
kontrollerna till KS och vad redovisningen ska innehålla

•

Analysera och dokumentera nämndernas arbete och resultat avseende intern kontroll
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6.

Rekommendationer – nämndernas interna kontroll
Nämnderna i Höörs kommun bör öka engagemanget och förståelsen för den interna kontrollens betydelse av att kontrollera, säkerställa och öka kvalitén i kommunens verksamhet. Nämnderna bör:


Bryta ner kommunstyrelsens (kommande) rutiner och anvisningar i
nämndsspecifika rutiner och anvisningar



Planera och budgetera för tid och resurser för det årliga intern kontrollarbetet



Utgå från respektive nämnds ansvarsområden/ verksamhet i riskidentifieringen



Involvera samtliga avdelningar i riskidentifieringen



Skapa en grupp inom sektorn som värderar riskerna utifrån sannolikhet
och väsentlighet



Involvera de förtroendevalda i riskanalysarbetet och val av kontroller



Kontrollera de höga riskerna och skapa en struktur för att följa övriga risker



Kontrollera rutiner som inte kontrolleras i andra processer



Kontrollera inte samma rutin årligen om låg risk och inga tidigare avvikelser



Precisera syftet och omfattningen med kontrollerna



Ha en tydlig metod och undvika jävsproblematik vid tillsättande av ansvarig för kontrollerna



Ange i kontrollplanen när kontrollmomentet ska redovisas för nämnden



Följ upp den interna kontrollen löpande under året



Dokumentera all kontroll. Ange risker, syfte, metod, resultat och åtgärder



Ta del av socialnämndens arbetsmetoder



Ta del av liknande nämnders interna kontroll i andra kommuner



Utvärdera årligen och följ upp den interna kontroll per kontroll och som
helhet
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7.

Källor
Namn
Michael Andersson, kommunchef
Linda Andersson, ekonomichef
Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare
Cecilia Palmqvist, biträdande sektorchef
Monica Dahl, sektorchef
Anders Svensson, controller
Rolf Carlsson, sektorchef
Rolf Engelsson, myndighetschef
Freddy Friberg, sektorchef
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Bilaga 1. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar till revisionen Granskning av intern kontroll i Höörs kommun
2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar innehållet i kanslichefens yttrande som sitt eget med ändringen
att meningen "Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för kommunstyrelsen att
skjuta till ytterligare resurser till den interna kontrollen." ändras till "Kommundirektören har
tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla den interna kontrollen" och översänder det
till revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av den interna i
Höörs kommun 2016.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
både mot nämnderna och mot kommunstyrelsen rörande hur den interna kontrollen följs
upp. Kommunstyrelsen tar allvarligt på kritiken och svarar revisorerna att det pågår ett
strukturerat arbete för att förbättra den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har inte
ekonomiska medel att skjuta till extra medel för att påskynda arbetet.

Revisorernas synpunkter i korthet
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
mot hur den interna kontrollen följs upp. Särskilt uppmärksammas följande punkter:
• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens
interna kontroll bedöms som tillräcklig)
• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning och
utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte samlats in och
inte analyserats
• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen
• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de
kommunala företagen
• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig
Revisorerna har uppmärksammat att ett strukturerat arbete med att förbättra den interna
kontrollen påbörjats och kommunstyrelsen uppmanas att tillskjuta extra resurser så att
arbetet påskyndas.

Svar på revisorernas missiv och granskningsrapport
Kommunstyrelsen ser allvarligt på revisorernas kritik. Så som påpekats har ett arbete
påbörjats för att förbättra den interna kontrollen. Målet är att den interna kontrollen redan
2017 ska vara tillfredställande och därefter förbättras ytterligare. Kommunens
verksamhetsutvecklare har utarbetat en plan för arbetet. Ärendet var uppe på
kommunstyreslens arbetsutskott som då uppdrog åt kommundirektören att
bearbeta förslag till plan om intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen, att ta fram
handlingsplan med rutiner för hur den interna kontrollen ska utvecklas och optimeras
samt ta fram förslag på datum för utbildning i intern kontroll och integrerad redovisning för
kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsen ska utöver åtgärderna ovan tillse att nämnderna årligen rapporterar
resultatet av sin interna kontroll. Resultatet av den interna kontrollen ska utgöra en del av
årsredovisningen.
Kommundirektören har tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla den interna
kontrollen.

Kommunstyrelsen anser att följande utmärker god intern kontroll:
1. Dess fokus: att kontrollen både identifierar
- Risker som kan påverkar organisationen i framtiden
- Risker med att befintliga arbetssätt inte är optimala eller håller god kvalitet
2. Roller och ansvar: Att vem som ansvarar för vad i den interna kontrollen är tydligt,
kommunicerat och känt.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

3. Förankrade och dokumenterade rutiner: Arbetssättet är känt och utförs oberoende
av personers frånvaro. Arbetssättet dokumenterat och finns lagrat i processverktyg och
diarium.
4. Arbetssättet är känt och kommunicerat: Att medarbetarna känner till och har insikter
i syftet med den interna kontrollen och dess arbetssätt.
5. Arbetssättet följer en årsarbetsplan där det anges när olika moment ska genomföras
6. Metodiken: Kontrollpunkter väljs utifrån en analys som sker kontinuerligt, eller oftare
vid exempelvis större förändringar. Det ska också finnas en dokumenterad och antagen
metodik för:
a. Riskanalys; hur väsentliga risker för dagens organisation och morgondagens
organisation väljs ut?
b. Riskbedömning: hur dess påverkan på organisationen (idag och imorgon) analyseras?
c. Att analysen har ett internt och externt fokus
7. Integritet: medarbetare granskar inte sitt sakområde och den som är ytterst ansvarig
ska kunna direktrapportera till kommunstyrelsen
8. Hantering av resultat: Det är tydligt hur granskningsrapporter hanteras och
rapporteras, samt hur resultatet åtgärdas och kommuniceras.

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag
1. Reglemente för intern kontroll (KSF 2001/37)
2. Tjänsteskrivelse om intern kontrollplan för 2017 (KSF 2016/517)
3. Meddelande om beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27, KSAU §56 i
Höörs kommun (KSF 2016/517)
4. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
5. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf

Beslutet ska skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Ledningsgruppen
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Följande bilagor ska skickas med vid expediering
1. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
2. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
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SOCIAL SEKTOR
Staben

Granskning av placeringar av barn och unga i
Höörs kommun
Yttrande
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning.
Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden.
Socialnämnden rekommenderas


att tydliggöra med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas
familjehem.

Av riktlinjer för familjehemsvård framgår följande: ” Introduktions- och fortbildning ska
erbjudas familjehemmen och om möjligt bör familjehemmet erbjudas introduktionsutbildning
innan placering genomförs. Socialnämnden har skyldighet att aktivt stimulera familjehemmen
att delta och ersätta de kostnader som kan uppstå. Familjehemsekreteraren svarar för
planering och genomförande av familjehemsutbildning. Socialnämndens krav på
familjehemmets deltagande i förekommande utbildning regleras lämpligen i avtalet.”
Befintliga riktlinjer kommer att revideras så att det tydligt framgår med vilken frekvens och
vad som erbjuds familjehemmen, nätverkshem såväl som familjehem utan tidigare
anknytning till barnet. Att aktuellt familjehems behov har betydelse för omfattning och val av
utbildning ska också klart framgå av riktlinjerna.


att utveckla rutiner för hur godkännande av externa utförare ska ske och vilka
kvalitetskrav som ställs.

Socialnämnden instämmer i att det finns ett behov av en gemensam upphandlingsprocess i
kvalitetsledningssystemet, i vilken det tydligt framgår vilka kvalitetskrav som ställs inom
respektive verksamhetsområde. En sådan process kommer att utformas.


att tillse att avtal som tecknats med externa utförare åtföljs av upphandling.

Av upphandlingsprocessen ska klart framgå gällande regler för upphandling. Det är dock
viktigt att poängtera att när avtal med Höörs hotell och konferens skrevs saknades inte
kunskap om reglerna för upphandling. Att frångå dessa regler var ett medvetet val, föranlett
av den extraordinära situation som förelåg under hösten 2015 och inget som skulle skett
under normala omständigheter.
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SOCIAL SEKTOR
Staben



att utifrån genomförd uppföljning under året säkerställa att externa
leverantörer lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att
åtgärder vidtas för att stärka arbetet.

Även rutiner för uppföljning av ingångna avtal ska framgå av upphandlingsprocessen och
läggas in i densamma. I dagsläget görs både en intern revision, det vill säga en uppföljning i
enlighet med kraven i ISO 9001, på samma sätt som av egna verksamheter och en
avtalsuppföljning.


att tillse att en tillsyn av kommunens hem för vård eller boende för yngre barn
genomförs.

En intern revision av kommunens HVB kommer att ske under våren 2017. Regelbundna
interna revisioner kommer även fortsättningsvis att göras på samma sätt som av sektorns
övriga verksamheter.


att säkerställa att vården för barn och unga som är placerade av
socialnämnden övervägs minst en gång var sjätte månad.

Erforderliga rutiner och riktlinjer finns när det gäller överväganden och dessa följs under
normala omständigheter. Emellertid kräver extraordinära situationer, som den som rådde
under hösten 2015 och haft påverkan på arbetet under hela 2016, en mycket hård och tydlig
prioritering av arbetsuppgifter. Det är ett medvetet val att frångå rutiner och riktlinjer, förvisso
även lagkrav, för att i stort klara arbetsbördan. Socialnämndens bedömning är att kunskapen
om situationen för de placerade barnen trots detta varit och är god.


att utveckla nuvarande utvärdering av familjehems- och institutionsvården
med en sammanfattande bedömning som inkluderar förslag på
förbättringsåtgärder för att stärka kvaliteten.

Rekommendationen ligger i linje med de krav som ställs på ledningssystemet för kvalitet i
samband med att den externa revision från 2017 kommer att ske i enlighet med
systemkraven i ISO 9001:2015 istället för 2008. En av skillnaderna är att större fokus läggs
på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder. Ett arbete pågår i sektorn med att anpassa
kvalitetsledningssystemet efter dessa krav.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inte fått några rekommendationer i granskningsrapporten. Dock
noterar kommunstyrelsen att socialnämnden föreslås lägga in avtal med externa
vårdgivare i diariesystemet w3d3 som kommunstyrelsen har övergripande ansvar för.
Kommunstyrelsen kommer därför ge kommunledningskansliet i uppdrag att följa upp så
att registratorerna har rätt stöd för att kunna genomgöra registreringen. Vidare
uppmärksammas att de gode männen har en roll och ett ansvar när det gäller
ensamkommande barns missförstånd kring rättigheter och skyldigheter vilket varit en del
av orsaken till inkomna klagomål på ett HVB i juli 2016. Kommunstyrelsen har därför följt
upp överförmyndarens arbete och kan konstatera att överförmyndaren har löpande
kontakt och ger stöd till de gode männen i dessa frågor.

SOCIAL SEKTOR
Staben

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom

0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se

Gunilla D Skog
Kanslichef
0413 – 281 63
gunilla.skog@hoor.se
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Kommunstyrelsen

Yttrande som svar till granskning av bostadsoch lokalbyggande i Höörs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kanslichefens yttrande som sitt eget och översänder det till
revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av bostads- och
lokalbyggande i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Revisorerna har granskat styrningen av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun.
Revisionen har bland annat kritiserat kommunstyrelsen för bristande styrning av
lokalbyggandet. Kommunstyrelsen håller med om revisionens kritik men svarar samtidigt
att det inrättats att en grupp för strategisk lokalförsörjning som påbörjat ett omfattande
arbete som bland annat resulterat i en tioårig tidsplan för lokalbyggande och nya styrande
dokument som ska ge en tydligare styrning och ansvarsfördelning vid beställning av nya
lokaler och vid ombyggnationer. Granskningen omfattade även kommunstyrelsens
styrning av bostadsbyggandet.

Revisorernas granskning och rekommendationer
Revisorerna i Höörs kommun har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av
bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. Syftet var att bedöma om kommunen har
en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och
lokalförsörjning som bidrar till uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål.

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 april 2017, få
kommunstyrelsens yttrande. Kommunkansliet har fått uppskov med att besvara missivet
tills efter kommunstyrelsens möte i maj.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
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I revisionsrapporten presenterar kommunrevisionens konsulter följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:
1. Att Vision 2025 bryts ned i ett antal operativa mål med bäring på bostads- och
lokalförsörjning.
2. Att fullfölja arbetet med tidsaxeln avseende lokalförsörjning för att ta fram ett
lokalförsörjningsprogram.
3. Att styrdokumentet ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens
investeringar i lokaler och andra byggprojekt” ses över med särskild inriktning på
nämndernas beställarroll samt KSAU och nämndernas roll i detaljplanarbetet.
4. Att överväga framtagandet av riktlinjer för markanvisningar med tanke på
eventuellt ökad efterfrågan på mark i kommunen.
5. Att en tydlig projektledare utses under hela arbetet från dess att beslut fattas och
detaljplan ska tas fram till genomförandet av byggprojektet.
6. Att antalet bostäder med förväntad byggstart i Bostadsförsörjningsprogrammet
ses över för att mer stämma överens med det faktiska antalet bostäder som
byggs.
Kommunstyrelsen bejakar alla rekommendationerna utom nr 6. Det kan konstateras att
flera av frågorna bereds på ett eller annat sätt i förvaltningen och är på väg för politiska
beslut. Rekommendationerna kommenteras en i taget nedan.

Rekommendation 1 – operativa mål
Behovet av operativa mål har konstaterats i förvaltningen, både knutet till den löpande
verksamheten och i samband med måluppföljning vid årsredovisningen.
Bostadsförsörjning
Både bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplaneringen utgår från en planering
för 50 nya bostäder/år. Detta tal har dock inte varit formulerat som ett mål och det har inte
funnits någon uttalat politisk tillväxttanke knuten till bostadsbyggandet. Ett första steg i
arbetet med att skapa operativa mål för bostadsförsörjningen kan vara att lyfta fram 50
bostäder/år som ett tydligt mål i den nya översiktsplanen och att relatera det till
befolkningstillväxt. Redan i år har siffror över antalet nya bostäder förts in i
årsredovisningen som en del av uppföljningen av kommunstyrelsens nämndsmål om God
livsmiljö och boende för alla. I budgetarbetet kan målen kompletteras.
Vid eventuell framtida översyn av Vision 2025 och inriktningsmålen är det lämpligt att lyfta
till bredare politisk diskussion vilken befolkningstillväxt Höörs kommun ska sikta på och
att överväga om 50 bostäder/år är rätt mål. Redan nu är det dock möjligt att börja
använda 50 bostäder/år som en tydligare del av styrning och prioritering i verksamheten.
Lokalförsörjning
Kommunens arbete med strategisk lokalförsörjning har pågått i mindre än ett år, och är
fortfarande i en fas där de prövar sig fram när det gäller verktyg och arbetsformer.
Behoven av lokaler för kommunens verksamheter har för första gången sammanställts på
10 års sikt, med befolkningsprognosen som grund. Tidslinjen över investeringsbehov
bedöms vara ett första steg i arbetet med att sätta operativa mål för lokalförsörjningen.
Arbete pågår med att samordna Tidslinje för lokalbyggande med politisk karta med
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rubrik ”Utbyggnadsplaner Höörs kommun 2018-2021”. Det arbetet kommer att
presenteras för budgetberedningen på nästa sammanträde.
Om kommunen sätter tydligare mål för befolkningstillväxt blir det ännu tydligare att det
behövs en löpande lokalförsörjningsplanering.

Rekommendation 2, 3 och 5 – lokaler och byggprojekt
Kommunstyrelsen håller med om revisionens synpunkter. Därför har en grupp för
strategisk lokalförsörjning skapats och de kommer på kommunstyrelsens arbetsutskott i
april presentera ett strategiskt förslag till arbetsformer och styrdokument (KSF 2017/43).
Se tjänsteskrivelse samt dokument Plats för kommunal service i ärende KSF 2017/43 om
lokalförsörjning.

Rekommendation 4 – Riktlinjer för markanvisning
Gruppen för strategisk lokalförsörjning har även arbetat fram dokumentet ”Plats för
kommunal service” som underlag för det fortsatta lokalförsörjningsarbetet. Dokumentet
behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott i mars.

Rekommendation 6 – förväntad byggstart bostäder
I revisionsrapporten konstateras att färdigställandet av bostäder har varit lägre än
förväntat, särskilt när det gäller småhus. Konsulterna rekommenderar därför att antalet
bostäder med förväntad byggstart i Bostadsförsörjningsprogrammet ses över för att mer
stämma överens med det faktiska antalet bostäder som byggs.

Siffrorna över möjligt/förväntat färdigställande under de närmaste åren sammanställs i PM
om bostadsläget varje år. För den som behöver aktuella lägesbeskrivningar finns det
alltså redan, och det är dessa uppdaterade sammanställningar som används som grund
för befolkningsprognosen.
De lärdomar som dragits om bostadsmarknaden i kommunen efter det att
bostadsförsörjningsprogrammet antogs kommer att inarbetas i den nya översiktsplanen.
Där ligger stort fokus på att möjliggöra för en större andel flerbostadshus, eftersom det
finns behov av det.
Det kommer säkert att finnas anledning att se över bostadsförsörjningsprogrammet om
något år och att gå ett steg till i analysen. Bedömningar måste då grundas både på analys
av vad som faktiskt har byggts och på politiska beslut om vart kommunen är på väg.
Yttrandet har arbetats fram i samarbete med gruppen för strategisk lokalförsörjning.
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Kommunstyrelsen anser att pågående och planerade åtgärder ger tillräcklig ledning och
styrning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pptx (KSF 2017/43)
Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx (KSF 2017/43)
Tjänsteskrivelse strategisk lokalförsörjning 170306.docx (KSF 2017/43)
Plats för kommunal service rev 170330.pdf (KSF 2017/43)
Politisk karta utbyggnadsplaner 2018-2026.pdf (KSF 2017/43)
Tidslinje Lokalförsörjning rev.pdf (KSF 2017/43)
Bostadsläget 2017 170221.pdf (KSF 2017/113)

Beslutet ska skickas till
Gruppen för strategisk lokalförsörjning, för kännedom
Revisionen som svar på missiv
Budgetberedningen för åtgärd avseende målarbetet
Verksamhetsutvecklaren för kännedom avseende målarbetet

Följande bilagor ska skickas med vid expediering
Samtliga beslutsunderlag och denna tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Granskning av flyktingsituationen - uppdrag
till granskning till KPMG
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kanslichefens yttrande som sitt eget och översänder det till
revisionen som svar på Missiv 2017-01-25 och revisionens granskning av
flyktingsituationen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av
flyktingsituationen i Höörs kommun. Syftet med granskningen var att bedöma kommunens
hantering av flyktingsituationen, hur nämndernas verksamheter har anpassat sig till
situationen. Granskingen har haft fokus på överförmyndarens verksamhet samt
mottagande och integration av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten har skickats till
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast
den 20 mars 2017. Kommunstyrelsen har beviljats uppskov till efter kommunstyrelsens
sammanträde i april.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att följa upp och samordna kommunens
verksamheter. Kommunstyrelsen har även ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen.

Kommunstyrelsens yttrande över Revisionens rekommendationer
1. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att i samarbete med berörda nämnder
(socialnämnden och barn- och utvecklingsnämnden) ta ett helhetsgrepp kring
flyktingmottagandet och integrationsarbetet. Långsiktiga mål och strategier bör
utvecklas och ansvarsfördelningen klargöras.
Kommunledningskontoret har en integrationssamordnare som arbetar med en
bostadskoordinator och samarbetar med social sektor, barn- och utbildningssektorn,
kultur- och fritidssektorn och överförmyndaren om flyktingmottagande och
integrationsarbete m.m. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har ett pågående samarbete kring integrationsfrågor och
arbetsmarknadsåtgärder. Nämnderna har i dagarna till kommunstyrelsen kommit in med
förslag på inrättandet av en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet, se bilaga
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5. Kommunstyrelsen har ännu inte haft tid att behandla nämndernas framställan men idén
är en möjlig väg att gå för att ytterligare förbättra kommunens arbete i dessa viktiga
frågor.
Det finns ett behov att klargöra den politiska synen på vilket håll kommunen ska arbeta
med integration (rörande allt utanförskap, inte specifikt för flyktingar), arbetsmarknad och
folkhälsa. Detta ska klargöras genom utarbetande av en kommunövergripande
Integrationsplan som bör beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska utarbetas av
Integrationskoordinatorn i samarbete med nämnderna. Planen ska klargöra målen för
integrationsarbetet och hur kommunen ska arbeta med integration, arbetsmarknad och
folkhälsa. Den ska även på ett tydligt sätt fördela ansvaret. Planen ska vara beslutad
senast december 2017.
2. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder
utveckla strategier för kommunens bostadsförsörjning.
Höörs kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige
2015-06-17 § 70 (KSF 2012/293). Programmet följs upp årligen, se rapporten
Bostadsläget 2017 (KSF 2017/113). Av rapporten framgår att nybyggnationen av
hyresrätter är på en adekvat nivå. Nybyggnation ger dock hög hyra och efterfrågan är
framförallt på billigare alternativ. Kommunen kommer därför även att bygga enligt
konceptet ”Perstorpet” som ger prisvärda små lägenheter. Några ytterligare åtgärder för
att utöka nybyggnationen anses därför inte nödvändig för att säkerställa en långsiktig
bostadsförsörjning för alla medborgare och blivande medborgare i Höörs kommun.
Kommunledningskontoret har en heltidsanställd bostadskoordinator som även förmedlar
bostäder från privata uthyrare. Kommunledningskontoret har pågående samtal med
Frostavallen. De bygger om befintlig hotelldel till små lägenheter, det är 3 våningar med
15 lägenheter per våningsplan. Plan 1 färdigställs våren 2017, plan två till sommaren
2017 och plan tre vid årsskiftet 2017/2018. Detta utbud svarar väl mot efterfrågan på små
lägenheter för ensamkommande nyanlända. Det finns en uttalad ambition att
lägenheterna inte endast ska avsättas för nyanlända utan även för övriga
bostadssökande. Behovet att tillhandahålla lägenheter till anvisade kommer dock i första
hand.
Migrationsverket har nyligen aviserat att antalet anvisade för 2017 kommer skrivas ner
vilket minskar behovet.
Den sammantagna bedömningen är att det inte behövs ytterligare åtgärder för att
säkerställa en långsiktig bostadsförsörjning efter att nyanländas etableringsperiod är slut.

3. Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att förstärka samverkan med
Arbetsförmedlingen kring nyanlända som ingår i etableringen. En lokal överenskommelse
bör snarast utarbetas för att tillförsäkra att det finns en tydlighet i roller och ansvar.
Som framgår av rapporten anser kommunstyrelsen att samarbetet med
Arbetsförmedlingen har en betydande utvecklingspotential men hittills har försöken till
fördjupad samverkan inte lett till något avtal. Samarbete sker dock genom Drivhuset. I
samband med utarbetandet av Integrationsplan bör samarbetet med Arbetsförmedlingen
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formaliseras så att arbetet sker enligt den övergripande planen. Kommunstyrelsen ska
även göra nya försök att utarbeta en lokal överenskommelse på kort sikt.

4. Kommunstyrelsen rekommenderas att se till att överförmyndaren utvecklar
dokumenterade rutiner för handläggning av ensamkommande barn och
kontroll/uppföljning av ställföreträdare.
Kommunstyrelsen konstaterar att överförmyndaren har klarat uppdraget även under en
period av extrem tillströmning av ärenden. Godmanskapet för ensamkommande
flyktingbarn i kommunen fungerar bra med undantag för ett fall där en god man avsatts
med omedelbar verkan. Överförmyndaren har regelbunden personlig kontakt med både
gode män och ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndaren ger löpande råd och stöd
och har generösa öppettider. Överförmyndaren och handläggaren diskuterar löpande hur
godmanskap ska fördelas och har kontroll över att en god man inte har för många
uppdrag. Som exemplet ovan visar fångar dessa kontakter upp situationer som kräver
omedelbara åtgärder. Behovet av skriftliga rutiner i en verksamhet som drivs av två
medarbetare är inte lika uttalat som i en större organisation och arbetsfördelningen
fungerar bra. Med detta sagt saknas ändå inte skäl att förteckna de rutiner som finns för
verksamheten, om inte av andra skäl än transparens. Kommunstyrelsen ska ge
överförmyndaren i uppdrag att nedteckna rutiner för handläggning av ensamkommande
barn och kontroll/uppföljning av ställföreträdare senast augusti 2017.

5. Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att rutinen för klagomålshantering
återkommande kommuniceras med barnen och berörda för att säkerställa att avvikelser
avseende de gode männen utreds och följs upp.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden göra samordnade utskicka av
rutinen för klagomålshantering till ensamkommande flyktingbarn och boenden för
ensamkommande flyktingbarn med fasta intervall. Överförmyndaren ska med fasta
intervall rapportera till kommunstyrelsen vilka klagomål som inkommit och hur de
hanterats.
Rutinen innebär följande: Alla klagomål ska göras skriftligen och innehålla en motivering
till varför huvudmannen vill byta god man. Här kan kommenteras att det enligt lag krävs
djupgående motsättningar mellan huvudmannen och dennes god man för byte av god
man. Därefter kommuniceras skrivelsen med god man och överförmyndaren gör därefter
en bedömning och beslutar i ärendet. Beslutet och överklagandehänvisning skickas till
huvudmannen och god man. Det kan även upplysas om att Länsstyrelsen varje år gör en
noggrann granskning av överförmyndarverksamheten varvid slumpvis utvalda befintliga
ärenden noggrant gås igenom.

6. Kommunstyrelsen bör göra en översyn av överförmyndarens organisation för att
klargöra roller och ansvar för 2017 och framåt.
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att överförmyndarverksamheten idag
är sårbar. Kommunstyrelserna i Höör och Hörby har avgett avsiktsförklaringar som
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innebär att ett arbete påbörjats för att skapa en gemensam förvaltning och en gemensam
nämnd för överförmyndarverksamheten i Höör och Hörby med start nästa mandatperiod
(årsskiftet 2018/2019). Syftet är bland annat minskad sårbarhet och ökad politisk insyn i
verksameten. Nuvarande överförmyndare har uppdrag mandatperioden ut och avser
sedan att avsluta uppdraget. Kommunallagen hindrar en kommun att övergå från
överförmyndare till överförmyndarnämnd under pågående mandatperiod. På grund av att
överförmyndaren i Hörby plötsligt gått bort har kommunerna diskuterat att tillsätta en
tjänsteman redan 1 januari 2018 med uppdrag att stödja handläggningen av Hörbys
ärenden samt bygga upp den gemensamma förvaltningen och den gemensamma
nämnden. I det arbetet ingår det att föreslå styrande dokument såsom reglemente för
nämnden, delegeringsordning och rutiner för verksamheten. Kommunstyrelsen anser att
planerade åtgärder, om än inte omedelbart, är tillräckliga.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

I arbetet har följande tjänstemäns synpunkter inhämtats: kommunarkitekten,
integrationskoordinatorn och överförmyndaren.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Missiv Höörs kommun Revisorer
Rapport – granskning av flyktingsituationen
Bostadsförsörjningsprogram (KSF 2012/293)
Bostadsläget 2017 (KSF 2017/113)
Inrättande av arbetsmarknads- och folkhälsoenhet BUNSNKFN 2017-02-22.docx
(KSF 2017/169)

