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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS BMN KFN SBN UBN VON

Ändamålsenlighet Röd Grön Röd Gul Röd Röd

Ekonomiskt 
tillfredsställande

Grön Grön Röd Grön Röd Röd

Intern kontroll Grön Grön Gul Grön Grön Grön
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2020.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 
Om vi inte kan bedöma ett granskningsområde noteras E/T (ej tillämpbart).
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Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 om att anta dokumentet “Riktlinje för mål och budget”. Dokumentet 
infördes i författningssamlingen den 30 december 2019. 

Riktlinjen är det övergripande normerande styrdokumentet för kommunens budget och målstyrningsprocess och reglerar 
det gemensamma arbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän med att ta fram mål, budget och verksamhetsplaner för 
verksamheten. Den beskriver även övergripande hur och när arbetet med omvärldsbevakning, riskanalys och intern 
kontroll integreras i mål och budgetarbetet. Den kompletteras med anvisningar och instruktioner för mål och budgetarbetet 
i nämnder och förvaltningar. 

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera 
långsiktiga mål för nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar arbetar sedan för att uppnå de 
politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. 

All styrning och ledning i kommunen utgår från kommunens vision. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. 
Utifrån inriktningarna beslutar nämnderna om effektmål. Ett viktigt ramverk för kommunens målarbete är de globala 
hållbarhetsmålen- Agenda 2030. 
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Styrkedjan- mål på olika nivåer
Utifrån fullmäktiges styrdokument, vision och inriktningar ska kommunstyrelsen och nämnderna formulera och anta 
effektmål. Effektmålen ska vara mätbara, ha medborgarfokus och beskriva den effekt som ska uppnås för att tillgodose 
medborgarnas behov. Utvalda indikatorer visar om de aktiviteter som verksamheten genomför får effekt, dvs leder till att 
nå effektmålen. Indikatorerna blir mått på den kvalitet som nämnden vill uppnå. Genom att använda mått som också 
används av andra kommuner ges en möjlighet till ytterligare jämförelser.

Visionen
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur kommunfullmäktige vill att 
det framtida Heby kommun ska se ut. 

Inriktningarna
Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet med utgångspunkt i kommunens vision. 
Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är prioriterade i kommunen. 
Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för nämndens arbetsområde. 

Effektmål och uppdrag
Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och riktning. 
Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att förvaltningen prioriterar, 
samt vilken effekt nämnden vill se att förvaltningens arbete genererar. 

Verksamhetsmål 
Förvaltningen tar fram verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska bidra till att nå effektmålen. 
Förvaltningen kan även prioritera ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för utvecklingen av verksamheten, som inte 
kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna arbetar i sin tur med målen på enhets- och medarbetarnivå i form av 
aktiviteter. 
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Mål- och budgetprocessen
I mål och budget kopplar kommunen samman mål med ekonomi. Kommunen strukturerar processen i ett årshjul vilket skapar 
förutsättningar för att driva arbetet tillsammans med framförhållning och på ett systematiskt sätt. 

Uppföljningsprocessen under året
Heby kommuns uppföljningsprocess för mål och budget innebär en uppföljning och analys av målen, uppdragen och 
aktiviteterna i förvaltningarna och det ekonomiska utfallet. Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp verksamhetsplanerna tre 
gånger per år i form av en uppföljningsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Förvaltningcheferna rapporterar det 
ekonomiska läget för respektive nämnd/ styrelsen. 
Månadsrapporter 
Förvaltningarna följer löpande varje månad den ekonomiska utvecklingen inom sina ansvarsområden och rapporterar till nämnd. 
Ekonomiska månadsrapporter ska tas fram alla månader förutom för januari och juni och redovisas till nämnder och till 
kommunstyrelsen. Avvikelser ska kommenteras jämfört med budget och senaste prognos. Vid negativa avvikelser ska en 
åtgärdsplan presenteras för nämnd, samt vidarerapporteras till kommunstyrelsen. 
Uppföljningsrapport per 31 mars
Rapporten ska innehålla resultat för period kvartal 1, årsprognos samt analys. Vid behov ska beslut tas om åtgärdsplaner i syfte 
att bedriva verksamheten inom angivna anslag och mål. Fullmäktige har uppföljningsrapport per 31 mars som en 
informationspunkt vid sitt sammanträde i maj. 
Delårsrapport per 31 augusti
För året fram till 31 augusti gör kommunen en delårsrapport för tertial 2, som består av årsprognos, uppföljning och 
måluppfyllelse av effektmålen, internkontrollplanen, samt en analys av verksamhet och ekonomi för hela kommunen. 
Delårsrapporterna för respektive nämnd och styrelsen godkänns vid respektive sammanträde i oktober. Fullmäktige behandlar 
delårsrapporten vid sitt sammanträde i månadsskiftet oktober/ november. 
Uppföljningsrapport per 31 oktober
Ekonomiskt utfall per den 31 oktober. Rapporten är förenklad och syftet är att få en snabb överblick av det ekonomiska läget. 
Årsbokslut- Årsredovisning
Uppföljningsprocessen avslutas med årsbokslut och och en koncerngemensam årsredovisning. Årsbokslutet redogör för utfall 
och analyser av verksamhetsplanerna. Årsbokslutet ligger till grund för kommunens årsredovisning. I årsredovisningen görs 
även en redovisning av internkontrollplanerna. Årsredovisning för respektive nämnd och styrelsen godkänns vid respektive 
sammanträde i mars.
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Sammanfattning
Granskningsområde Revisionell 

bedömning
Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Röd Styrelsen kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. 
Sammantagen bedömning för effektmål: Två mål bedöms uppnått, 
sju mål delvis uppnått och ett mål ej uppnått. Målet som inte uppnås 
berör sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år. 

Pandemin har påverkat styrelsens måluppfyllnad. 

Ekonomiskt 
tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot 
driftbudget om +4,4 mnkr innebär att styrelsen uppnår det resultatkrav 
som fanns för 2020 om +2 mnkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 
2a, 3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har i rimlig 
grad varit tillräcklig under år 2020. Styrelsen har upprättat en plan för 
året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande under året får 
styrelsen återapportering av verksamhet och ekonomi och vi finner inte 
några betydande avvikelser mot upprättade direktiv. Vi finner i vissa fall 
en avsaknad av specifika målvärden för året. Se notering nedan.

Notering: Utöver kommunstyrelsens ledning och samordningsansvar har fullmäktige också med stöd i 6 kap 8 § kommunallagen gett 
kommunstyrelsens rätt att fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet gällande att av ekonomiska skäl besluta om att nämnderna ska ta 
fram åtgärdsplaner för ekonomi i balans enligt kommunstyrelsens instruktioner. Vi noterar att styrelsen utifrån sin uppsiktsplikt inte begärt in 
åtgärdsplaner vid befarade underskott av kultur- och fritidsnämnden. Åtgärdsplaner för bl.a. utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden har upprättats i enlighet med styrelsens instruktioner. Åtgärderna har dock inte gett tillräcklig effekt för att samtliga nämnder 
ska nå en ekonomi i balans. Nämndernas nettokostnader avviker negativt från budget med ca 6 mnkr
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-04 § 209.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan antagen 
2019-12-04 § 209. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Kommunstyrelsens formulerar effektmål utifrån Heby 
kommuns inriktningar 2020-2022 vilka framgår av 
kommunens mål- och budget 2020, plan 2021-2022 
antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet 
2019-11-26 § 119. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Ekonomiska mål finns formulerade i verksamhetsplan 
antagen 2019-12-04 § 209. Resultat och soliditetsmål 
på kommunövergripande nivå. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Effektmålen som presenteras i verksamhetsplanen har 
till övervägande del mått formulerade. Målvärden 
formuleras som ex öka eller minska i jämförelse med 
tidigare utfall. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion 
för rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 § 
207 om riktlinje för mål och budget som styrelsen och 
nämnder förväntas efterfölja. Intill riktlinjen finns en 
bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, aug, 
okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. Utöver det 
lämnas månadsrapporter regelbundet. Rapporteringen 
berör både verksamhet och ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön I styrelsens återapportering under året framgår 
kommentarer/ analyser för målen. I 
återrapporteringen framgår att pandemin påverkat 
verksamheterna i hög grad och förflyttningar av 
utvecklingsarbetet för att uppnå målen bedöms 
ske. Återrapporteringen beskriver vilka förflyttningar 
som varit nödvändiga och när i tiden det finns 
möjlighet att återgå till utvecklingsarbetet. Vi finner 
inte några tydliga argument för att styrelsen inte 
skulle ha bedrivit och vidtagit åtgärder under året till 
följd av bl.a. rådande pandemi. 

Vi noterar dock att styrelsens måluppfyllnad för året 
inte är ändamålsenlig. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Gul Åtgärdsplan för att hantera underskott har inte varit 
aktuell för styrelsen att upprätta. I årsredovisningen 
framgår dock att återhållsamhet tillämpats för att 
klara av den effektivisering som beslutats om i mål 
och budget om 2 mnkr.

Utifrån styrelsens uppsiktsplikt noterar vi att 
samtliga nämnder inte vidtagit åtgärder vid 
befarade underskott. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för 
verksamheten?

Röd Heby kommun ska vara en trygg och säker 
kommun som strävar efter ökad social hållbarhet
Effektmål: Tre mål bedöms delvis uppnått och ett mål 
ej uppnått. 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i
Effektmål: Ett mål bedöms uppnått och två mål delvis 
uppnått. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet 
och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle
Effektmål: Ett mål bedöms uppnått och ett mål delvis 
uppnått. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god 
kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande 
och valfrihet 
Effektmål: Målet som är formulerat till inriktningen 
bedöms delvis uppnått.

Totalt: Två mål bedöms uppnått, sju mål delvis 
uppnått och ett mål ej uppnått. Målet som inte 
uppnås berör sysselsatta på dagarbetsmarknaden 
20-64 år. Styrelsen når 20 % av målen för året.

Styrelsen har även verksamhetsmål som omfattar 
områden utanför beslutade effektmål. 
Återrapportering av dessa mål är endast till viss del 
enligt tregradig skala uppnått, delvis uppnått och ej 
uppnått vilket i lägre grad möjliggör att vi kan utläsa 
om målen uppfylls eller inte. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsen redovisar en positiv 
budgetavvikelse om 4,4 mnkr per helår. 
Avvikelserna beror bl.a. på lägre 
sammanträdeskostnader till följd av pandemin 
och ekonomisk återhållsamhet. Resultatkravet 
som beslutats om 2 mnkr uppfylls således. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk 
hållbarhet med en jämställd, växande och 
resursmedveten ekonomi 
Effektmål 1: Beläggningsgraden i kommunens 
lokaler ska öka jämfört med 2018. Bedöms 
uppnått. 

Effektmål 2: Heby kommun ska ha en långsiktig 
och strategisk ekonomisk planering. Bedöms 
delvis uppnått med följande motivering: 
Kommunens soliditet förbättras, men inte i lika 
hög utsträckning som jämförbara kommuner, 
målsättning om att resultatet efter finansnetto ska 
uppgå till minst 2 % uppnås liksom målsättning 
om att förändring av skatter, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning ska vara större (i 
positiv riktning) än förändringen av kommunens 
nettokostnader. I mål och budgetarbetet har en ny 
resursfördelningsmodell implementerats och inom 
ekonomistyrningsområdet har ekonomiska 
styrmodeller implementerats.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Fem mål bedöms uppnått 
och ett mål delvis uppnått. Vi noterar dock i årsredovisningen att 
mål för inriktningarna Heby kommun ska vara en trygg och säker 
kommun som strävar efter ökad social hållbarhet och Heby 
kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, 
resurseffektivt och klimatanpassat samhälle inte följs upp. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr per 
helår. Lägre personalkostnader på båda enheterna på grund av 
vakanser och sjukskrivningar har bl.a. genererat ett överskott.
Vi vill peka på att nämndens resultat till stor del beror på 
vakanser vilket påverkar verksamhetens möjligheter negativt i 
förhållande till dess uppdrag. Vi ser det som nödvändigt att 
vakanser tillsätts.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Nämnden har upprättat 
en plan för året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande 
under året får nämnden återapportering av verksamhet och 
ekonomi och vi finner inte några betydande avvikelser mot 
upprättade direktiv.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-10 § 107.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan antagen 
2019-12-10 § 107. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden formulerar effektmål utifrån Heby 
kommuns inriktningar 2020-2022 vilka framgår av 
kommunens mål- och budget 2020, plan 
2021-2022 antagen av kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2019-11-26 § 119. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Ekonomiska mål finns formulerade i 
verksamhetsplan antagen 2019-12-10 § 107. Bygg- 
och miljönämnden ska aktivt samverka med övriga 
enheter inom kommunen för att säkerställa god 
resurshållning. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Effektmålen som presenteras i verksamhetsplanen 
har till övervägande del mått formulerade.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 
§ 207 om riktlinje för mål och budget. Intill riktlinjen 
finns en bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, 
aug, okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. Utöver 
det lämnas månadsrapporter regelbundet. 
Rapporteringen berör både verksamhet och 
ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön På miljöenheten har tillsynsbesök inte kunnat 
genomföras enligt verksamhetsplanen under första 
halvåret p.g.a. pandemin samt omorganisation. 
Livsmedelstillsynen har genomförts på prioriterade 
objekt under hösten. Därutöver prioriterades 
klagomål och matförgiftningar samt RASFF 
ärenden (osäkra livsmedel). Övriga områden på 
miljöskydd och hälsoskydd har prioriterat tillsyn på 
verksamheter med årliga tillsynsavgifter. Projekt 
m.m. har i vissa fall prioriterats bort. Den 
tillsynsskuld och projekt som fanns kvar vid årets 
slut är hanterade i verksamhetsplanen för 2021.

Pandemin har påverkat bygg- och miljönämndens 
verksamheter. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Nämnden redovisar ett positivt resultat för året 
varför nämnden anser att några åtgärder för 
ekonomi i balans inte behöver vidtas. 

Vi pekar på att arbetet med att tillsätta vakanser i 
organisationen är nödvändigt.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden 
uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter 
ökad social hållbarhet
Effektmål: Målet följs inte upp.

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo 
och verka i
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms uppnått.

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, 
växande och resursmedveten ekonomi
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms uppnått.

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, 
resurseffektivt och klimatanpassat samhälle
Effektmål: Målet följs inte upp.

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet 
till delaktighet, inflytande och valfrihet 
Effektmål: Tre mål bedöms som uppnått och ett mål som delvis uppnått.

Totalt: Fem mål bedöms uppnått, ett mål delvis uppnått och två inriktningar 
följs inte upp trots formulerade mål i verksamhetsplan. 

b) Når nämnden 
uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr per helår. Lägre 
personalkostnader på båda enheterna på grund av vakanser och 
sjukskrivningar har genererat ett överskott.
Plusresultat beror också på lägre kostnader kopplat till pandemin och lägre 
kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Vi vill peka på att nämndens 
resultat till stor del beror på vakanser vilket påverkar verksamhetens 
möjligheter negativt, i förhållande till dess uppdrag. Vi ser det som nödvändigt 
att vakanser tillsätts.

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande 
och resursmedveten ekonomi 



Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Röd Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. Ett mål bedöms uppnått, tre 
mål delvis uppnått och två mål ej uppnått. Styrelsen når ca 17 % 
av målen för året. Vi noterar att måluppfyllelsen i hög grad 
påverkats av rådande pandemi. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: - 1,6 mnkr. Vi noterar att intäkterna i hög 
grad påverkats av rådande pandemi.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020. Nämnden har upprättat en 
plan för året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande under 
året får nämnden återapportering av verksamhet och ekonomi. Vi 
finner en avsaknad att nämnden vidtar åtgärder utifrån den 
återrapportering som lämnas. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-09 § 70.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan antagen 
2019-12-09 § 70. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden formulerar effektmål utifrån Heby kommuns 
inriktningar 2020-2022 vilka framgår av kommunens 
mål- och budget 2020, plan 2021-2022 antagen av 
kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-11-26 § 
119. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul I verksamhetsplanen framgår inte mått för att mäta 
måluppfyllelse. Nämnden beskriver i planen att de 
under de första månaderna 2020 ska anta mått och 
målnivåer. Av protokollsgenomgång kan vi inte se att 
detta skett. Vi noterar dock av årsredovisning för 
nämnden att mått finns formulerade men vi finner en 
avsaknad av målnivåer. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion 
för rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019    
§ 207 om riktlinje för mål och budget. Intill riktlinjen 
finns en bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, aug, 
okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. Utöver det 
lämnas månadsrapporter regelbundet. Rapporteringen 
berör både verksamhet och ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Röd Nämnden har under året infört digitala anmälningssystem för Musikskolan och 
Heby Arenas simskola. Sökt möjligheter kring ett digitalt bokningssystem för 
sporthallar och övriga lokaler för att öka nyttjandegraden. Pandemin har 
påverkat nämndens verksamheter i hög utsträckning. 

Vi noterar dock inte att åtgärder på ett tydligt sätt vidtagits kopplat till de mål 
som ej uppnåtts. Exempelvis har inte digitala alternativ använts utan 
planerade aktiviteter har i hög grad ställts in. 

d) Vidtar nämnden 
tydliga åtgärder för att nå 
mål för ekonomin?

Röd I nämndens verksamhetsplan framgår åtgärder för ekonomi i balans. För 
kultur- och fritidsnämnden gäller en generell besparing om 0,6 mnkr för bl.a. 
bemanning och lokalöversyn, samt intäktsökning. 

I uppföljningsrapport per 31 mars framgår inte att åtgärder vidtagits. Nämnden 
beskriver att de kommer att se ökade utgifter kopplade till sjukfrånvaron samt 
minskade intäkter från bl.a. försäljning. Skatteintäkterna beräknas även 
minska. Nämnden beskriver att verksamheterna behöver spara pengar i 
samband med det kritiska ekonomiska läget. Vi noterar inte på ett tydligt sätt 
hur besparingarna ska genomföras.

Under juni och juli godkänner nämnden ekonomiska uppföljningsrapporter och 
hänvisar till att nämnden räknar med att året ska sluta med en budget i 
balans. 

I delårsrapporten framgår fortsatt att nämndens verksamheter behöver spara 
pengar där det är möjligt och att ansöka om externa medel för att upprätthålla 
utbudet till kommunens invånare. Vi noterar inte att åtgärder vidtas. 

Av årsredovisningen framgår att verksamheten påverkats negativt av 
minskade intäkter och att de inför kommande år ska sträva mot en ökad 
digitalisering för att effektivisera verksamheterna och frigöra tid och resurser. 

Vi noterar inte att nämnden vidtagit tydliga åtgärder utifrån de prognoser som 
lämnas under året. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Röd Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar 
efter ökad social hållbarhet
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms delvis 
uppnått.

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i
Effektmål: Ett mål bedöms delvis uppnått och ett mål ej uppnått. Målet 
som inte är uppnått är Heby kommuns livsstil ska framhävas och våra 
olika orters särprägel lyftas. Pandemin är orsaken till att målet inte 
uppfylls. Målets mått var kopplat till Fest i Heby vilket ställdes in. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett 
fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms uppnått. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med 
möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet 
Effektmål: Ett mål bedöms delvis uppnått och ett mål ej uppnått. Målet 
som inte är uppnått är Invånarna ska känna till vad vi gör och vad vi 
erbjuder samt känna sig delaktiga i de beslut som berör dem. 
Pandemin beskrivs som orsak till att målet inte uppfylls. Under 2021 
beskriver nämnden att digitala alternativ ska ses över för att möjliggöra 
att målet uppfylls. 

Totalt: Ett mål bedöms uppnått, tre mål delvis uppnått och två mål ej 
uppnått. Styrelsen når ca 17 % av målen för året.

Nämnden har även verksamhetsmål som omfattar områden utanför 
beslutade effektmål. Återrapportering av dessa mål är delvis enligt 
tregradig skala uppnått, delvis uppnått och ej uppnått vilket i lägre grad 
möjliggör att vi kan utläsa om målen uppfylls eller inte. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om 1,6 mnkr per helår. Resultatet har påverkats 
av främst lägre intäkter än budgeterat kopplat till 
rådande pandemi, vilket till stor del berör 
nedstängning av Heby Arena, under året.



Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. 
Sammantagen bedömning för effektmål: Tre mål bedöms som 
uppnått, ett mål delvis uppnått och ett mål ej uppnått. Målet som 
inte uppnås berör besökare och kommunmedborgarens 
upplevelse av de centrum som finns i Heby kommuns tätorter. 

Pandemin har påverkat nämndens måluppfyllnad. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +3,1 mnkr. Vi noterar att intäkterna 
påverkats i hög grad av rådande pandemi.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Nämnden har upprättat 
en plan för året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande 
under året får nämnden återapportering av verksamhet och 
ekonomi och vi finner inte några betydande avvikelser mot 
upprättade direktiv. Vi noterar även att nämnden löpande under 
under året får återrapportering avseende åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-10 § 132.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan antagen 
2019-12-10 § 132. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden formulerar effektmål utifrån Heby 
kommuns inriktningar 2020-2022 vilka framgår av 
kommunens mål- och budget 2020, plan 
2021-2022 antagen av kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2019-11-26 § 119. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön I verksamhetsplanen framgår inte mått för att mäta 
måluppfyllelse. Nämnden beskriver i planen att de 
under de första månaderna 2020 ska anta mått och 
målnivåer. Av protokollsgenomgång kan vi inte 
notera att detta skett. Vi noterar dock av 
årsredovisning för nämnden att mått och målnivåer 
finns för samtliga mål. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 
§ 207 om riktlinje för mål och budget. Intill riktlinjen 
finns en bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, 
aug, okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. Utöver 
det lämnas månadsrapporter regelbundet. 
Rapporteringen berör både verksamhet och 
ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå 
mål för verksamheten?

Grön Nämnden har till övervägande del uppnått effektmålen för 
år 2020. Vad gäller målet om att besökare och 
kommunmedborgare ska uppleva centrum som finns i 
Heby kommuns tätorter som attraktiva har följande 
åtgärder vidtagits under året: En handlingsplan för 
långsiktig planering av samhällsstruktur och infrastruktur 
färdigställdes under 2020 men verksamheten fick i stor 
utsträckning prioritera annat arbete som detaljplaner och 
kommunala lekplatser. En ny cykelparkering vid Östervåla 
busstation kunde också byggas, detta gjordes med statlig 
medfinansiering. Den gröna mötesplatsen kunde 
huvudsakligen färdigställas innan årets slut. Underhåll och 
skötsel av grönytor och torg fick också prioriteras ner 
något på grund av personalbrist. Verksamheten har inte 
kunnat arbetat med utemiljöerna i den utsträckning man 
planerat och eftersom bland annat planteringar eftersatts 
prognostiserade man vid delårsuppföljningen att målet inte 
skulle nås. Vi pekar på vikten av att vakanser tillsätts för 
att uppnå verksamhetens mål.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå 
mål för ekonomin?

Grön I nämndens verksamhetsplan framgår åtgärder för 
ekonomi i balans. För samhällsbyggnadsnämnden är den 
förväntade effekten av åtgärder 0,7 mnkr härrörande till att 
utföra mindre underhållsarbete för grönyteskötsel och 
gatuskötsel.

Samhällsbyggnadsnämnden ser allvarligt på det 
ekonomiska läget som Heby kommun befinner sig i och 
ger i uppdrag åt förvaltningen att fortsätta arbetet med 
åtgärdsplan för ekonomi i balans, 2021-01-21 § 13. 

Återkommande under året återapporteras åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål 
för verksamheten?

Gul Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som 
strävar efter ökad social hållbarhet
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms uppnått.

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i
Effektmål: Ett mål bedöms uppnått och ett mål bedöms ej uppnått. 
Det mål som inte uppfylls härrör till att besökare och 
kommunmedborgare ska uppleva centrum som finns i Heby 
kommuns tätorter som attraktiva. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett 
fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle
Effektmål: Målet som är formulerat till inriktningen bedöms uppnått. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med 
möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet 
Effektmål: Målet som är formulerat till inriktningen bedöms delvis 
uppnått.

Totalt: Tre mål bedöms uppnått, ett mål delvis uppnått och ett mål ej 
uppnått. Styrelsen når 60 % av målen för året. 



PwC
Heby kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 Mars 2021

33

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv 
avvikelse mot budget om 3,1 mnkr år 2020. 
Överskottet beror framförallt på lägre kostnader 
än budgeterat för vinterväghållning samt lägre 
kostnader för konsulter. 
Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för 
17,2 mnkr för perioden vilket är 6,4 mnkr lägre än 
budgeterat och 1 mnkr lägre än prognosen som 
lämnades i samband med delårsrapporten. 
Nämnden beskriver i årsredovisning att flera stora 
exploateringar har genomförts under perioden 
men att personalkapaciteten inte räcker till för att 
genomföra alla planerade investeringar. En del 
investeringar fortsätter även under 2021. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk 
hållbarhet med en jämställd, växande och 
resursmedveten ekonomi
Vi noterar inte att målet följs upp i 
årsredovisningen. En förklaring till varför det inte 
följs upp lämnas inte. 



Utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Röd Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. Inget mål bedöms uppnått, 
fyra mål delvis uppnått och två mål ej uppnått. Vi noterar att 
måluppfyllelsen till viss del påverkats av rådande pandemi. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat 
mot driftbudget: - 6,8 mnkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Nämnden har upprättat 
en plan för året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande 
under året får nämnden återapportering av verksamhet och 
ekonomi och vi finner inte några betydande avvikelser mot 
upprättade direktiv. Vi noterar även att nämnden löpande under 
under året får återrapportering avseende åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbete 
med beslutade åtgärder.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-11 § 141.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan 
antagen 2019-12-11 § 141. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden formulerar effektmål utifrån Heby 
kommuns inriktningar 2020-2022 vilka framgår av 
kommunens mål- och budget 2020, plan 
2021-2022 antagen av kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2019-11-26 § 119. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön I verksamhetsplanen framgår mått och målnivåer 
för att mäta måluppfyllelse.  

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 
2019 § 207 om riktlinje för mål och budget. Intill 
riktlinjen finns en bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, 
aug, okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. 
Utöver det lämnas månadsrapporter regelbundet. 
Rapporteringen berör både verksamhet och 
ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Exempel på åtgärder i utbildningsnämndens 
verksamheter 2020: 
Under året har medel från kommunens sociala 
fond beviljats för att utveckla förebyggande arbete
gentemot barn och unga. Som ett resultat av detta
kom ett antal projekt under 2020 igång med Dans
utan krav, ett projekt som riktar sig mot unga tjejer
i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

Grundskolans arbete med trygghet innefattar 
planer mot kränkande behandling som är 
förankrade med personal och elever. Planernas 
syfte är att skapa en gemensam värdegrund på 
enheten där alla involveras i processen samt 
känner till resultatet. Därtill använder sig 
enheterna av kommunens system avsett för
rapportering och utredning av kränkningsärenden
för att anmäla samt utreda eventuella kränkningar. 
Med hjälp av detta program vill kommunen att 
olika trender upptäckas, t ex var de flesta 
kränkningarna sker eller vilken typ av kränkningar 
det är.

Gällande skolarbetet har samtliga enheter arbetat
med att öka elevernas studiero under föregående
läsår med olika resultat vilket renderat i ett kom-
munalt snitt på 3,47 av 3,5 vilket är en ökning 
jämfört med föregående år.

Åtgärderna är dock inte tillräckliga i förhållande till 
de effektmål nämnden beslutat i 
verksamhetsplanen. Vi pekar på att det är av vikt 
att fortsätta vidta åtgärder även kommande år.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön I nämndens verksamhetsplan framgår åtgärder för ekonomi i 
balans. Förvaltningen föreslog ett stort antal åtgärder vilket 
nämnden valde att godkänna. Föreslagna åtgärder härrör bl.a. 
till total lokalöversyn, genomgång av samtliga hyresavtal, se 
över timplan för elever, statsbidragshantering etc. 

Utbildningsnämnden resultat för perioden jan- mars 2020 är ett 
underskott om 8,2 mnkr och helårsprognos om -16,0 mnkr. De 
åtgärder som presenteras i mars har en förväntad effekt om 2,1 
mnkr. Åtgärderna som beslutats presenteras med status till 
övervägande del. 

I delårsrapport för 2020 redovisas ett resultat jan-aug om ca -5 
mnkr. Helårsprognosen är en förbättring om ca 6,3 mnkr i 
jämförelse med prognos i mars 2020. De åtgärder som 
presenteras i augusti har en förväntad effekt om 1,9 mnkr.

I årsredovisningen presenteras att nämnden har en negativ 
avvikelse i jämförelse med budget om ca 6,8 mnkr. 

Löpande under året berörs åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
och nämnden uppdrar förvaltningen att fortsätta arbete med 
beslutade åtgärder

Vi noterar att vidtagna åtgärder har gett effekt. Prognosen som 
lämnades i mars om -16,0 mnkr har förbättrats med ca 10 mnkr. 
Vi ser dock att kostnaderna har ökat från 2019 om ca 5 mnkr. 
Intäkterna har ökat till följd av sjukersättning på grund av 
covid-19 om 3,4 mnkr och statsbidrag om 1,4 mnkr, vilka är 
engångsintäkter som nämnden inte kan budgetera för 
kommande år. Vi pekar på att nämnden fortsatt bör vidhålla och 
arbeta efter de åtgärder som är beslutade. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Röd Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun 
som strävar efter ökad social hållbarhet
Effektmål: De två mål som är formulerat för inriktningen 
bedöms delvis uppnått.

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen 
bedöms delvis uppnått. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med 
en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi 
Vi bedömer att formulerade mål kopplat till inriktningen 
passar bättre att presentera i denna fråga. Ett mål 
bedöms delvis uppnått och ett mål ej uppnått. Det mål 
som inte uppnås är att alla individer inom Centrum för 
livslångt lärande ska rustas mot att bli självförsörjande 
och verka som samhällsmedborgare.

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och 
bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle
Nämnden har inte antagit något mål kopplat till 
inriktningen.

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god 
kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet 
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen 
bedöms inte uppnått. Målet är att skolorna i Heby 
kommun ska vara bland landets bästa. 

Totalt: Fyra mål bedöms delvis uppnått och två mål ej 
uppnått. Nämnden når således inget av målen för året. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om 6,8 mnkr per helår. De verksamheter som 
redovisar en positiv avvikelse mot budget är 
gemensamt barn och utbildning, fritids och
gymnasieskolan.

Störst underskott återfinns inom grundskola, 
förskola, grundsärskola och lärlingsutbildning 
(CLLs verksamhet). Inom grundskolan beror 
underskottet främst på den kostnadsavvikelse 
som finns avseende personalkostnad inom den 
kommunala grundskolan.

Vi noterar att nämnden inför år 2020 hade flera 
verksamheter som hade svårt att lägga en budget 
inom tilldelad budgetram. Den totala differensen 
mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 
11,3 miljoner kronor. Vi vill peka på att nämnden i 
framtiden bör beakta den budgetram som är 
tilldelad. 



Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Röd Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. Ett mål bedöms uppnått, två 
mål delvis uppnått, sju mål ej uppnått och ett mål bedöms inte. 
Nämnden når således ca 10 % av målen. Vi noterar att 
måluppfyllelsen påverkats av rådande pandemi. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat 
mot driftbudget: - 7,8 mnkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Nämnden har upprättat 
en plan för året vilken innehåller mål och driftbudget. Löpande 
under året får nämnden återapportering av verksamhet och 
ekonomi och vi finner inte några betydande avvikelser mot 
upprättade direktiv. Vi noterar även att nämnden löpande under 
under året får återrapportering avseende åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbete 
med beslutade åtgärder.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan för 2020 med 
detaljbudget vid sammanträdet 2019-12-11 § 163.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Detaljbudget inkluderas i verksamhetsplan 
antagen 2019-12-11 § 163. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden formulerar effektmål utifrån Heby 
kommuns inriktningar 2020-2022 vilka framgår av 
kommunens mål- och budget 2020, plan 
2021-2022 antagen av kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2019-11-26 § 119. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Nämnden har en budgetram att följa och ett 
ekonomiskt mål kopplat till att Heby kommun ska 
ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, 
växande och resursmedveten ekonomi

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön I verksamhetsplanen framgår mått och målnivåer 
för att mäta måluppfyllelse.  

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 
2019 § 207 om riktlinje för mål och budget. Intill 
riktlinjen finns en bilaga med årsagenda 2020.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Under året sker rapportering i synnerhet för mars, 
aug, okt och vid årsbokslut/ årsredovisning. Utöver 
det lämnas månadsrapporter regelbundet. 
Rapporteringen berör både verksamhet och 
ekonomi. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att 
nå mål för verksamheten?

Grön Exempel på åtgärder i vård- och omsorgsnämnden 
verksamheter 2020: 

Under året har arbetet med det gemensamma effektmålet 
“Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
ska barns och unga upplevelse av god psykisk hälsa och 
därmed förutsättningarna för att klara skolgången öka”  
påbörjats, men till viss del påverkats av pandemin. Det har 
bland annat hållits en förvaltningsöverskridande 
utvecklingsdag där tjänstemän och politiker deltagit för att 
skapa en gemensam målbild för prioriterade målgrupper. 
Det har också arrangerats en gemensam workshop 
tillsammans med representanter från de tre berörda 
förvaltningarna och Region Uppsala.
Under året har arbetet med att utveckla och implementera 
samverkansmodellen "EN socialtjänst" påbörjats. 
Samverkansmodellen syftar till att stärka samverkan mellan 
de aktörer inom socialtjänsten, som finns runt en klient eller 
en brukare.
Under året har verksamheterna, parallellt med att minska 
smittspridningen, fokuserat på trygghetsskapande insatser, 
då brukarnas vardag präglats av bristande kontakt med 
närstående samt oro inför att bli smittad.
Åtgärderna är dock inte tillräckliga i förhållande till de 
effektmål nämnden beslutat i verksamhetsplanen. Vi pekar 
på att det är av vikt att fortsätta vidta åtgärder även 
kommande år.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att 
nå mål för ekonomin?

Grön Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden jan- 
mars 2020 är ett underskott om 0,3 mnkr och helårsprognos 
om -6,3 mnkr. De åtgärder som presenteras i mars har en 
förväntad effekt om 12,9 mnkr. Åtgärderna som beslutats 
kommenteras. I vissa fall noteras att det inte är helårseffekt 
som avses.

I delårsrapport för 2020 redovisas ett resultat jan-aug om ca 
-4,6 mnkr vilket var 1,5 mnkr bättre än föregående år. 
Helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse om ca 6,4 
mnkr. De åtgärder som presenteras i augusti har en 
förväntad effekt om 17 mnkr. I vissa fall noteras att det inte 
är helårseffekt som avses.

I årsredovisningen presenteras att nämnden har en negativ 
avvikelse i jämförelse med budget om ca 7,8 mnkr. 

Löpande under året får nämnden återrapportering om 
budgetuppföljning av förvaltningen och nämnden uppdrar 
förvaltningen att fortsätta arbete med beslutade åtgärder.

Vi noterar att vidtagna åtgärder inte har gett förväntade 
effekter. Prognosen som lämnades i mars om -6,3 mnkr har 
försämrats till ett utfall för året om -7,8 mnkr. Vi ser att 
kostnaderna har ökat från 2019 om ca 16 mnkr. Intäkterna 
har ökat (13 mnkr) vilket bl.a. är en följd av kompensation 
från staten relaterat till pandemin. Intäkterna är 
engångsintäkter som nämnden inte kan budgetera för 
kommande år. Vi pekar på att nämnden fortsatt bör vidhålla 
och arbeta efter de åtgärder som är beslutade. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Röd Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar 
efter ökad social hållbarhet
Effektmål: Ett mål bedöms delvis uppnått och tre mål bedöms ej uppnått. 
De mål som inte uppnåtts är brukare inom äldreomsorgen ska vara trygga 
och förbättra informationen om kommunens anhörigstöd till äldre.

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, 
bo och verka i
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms ej uppnått. 
Målet är att verksamheterna har delaktiga och engagerade medarbetare.

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett 
fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle
Effektmål: Målet som är formulerat för inriktningen bedöms uppnått.

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med 
möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet 
Effektmål: Ett mål bedöms ej uppnått och ett mål sker ingen bedömning. 
Det mål som bedöms ej uppnått är verksamheterna har nöjda brukare. 
Det mål som ej bedöms är verksamheten har delaktiga brukare inom 
Funktionsstöd LSS och mått fastställt från en nationell undersökning 
vilken inte genomfördes under året. Inför 2021 har en förändring gjort i 
måtten så att de baseras på förvaltningens egna brukarundersökning.

Nämnden har även verksamhetsmål som omfattar områden utanför 
beslutade effektmål. Återrapportering av dessa mål är inte enligt tregradig 
skala uppnått, delvis uppnått och ej uppnått vilket i lägre grad möjliggör 
att vi kan utläsa om målen uppfylls eller inte. 

Totalt: Ett mål bedöms uppnått, två mål delvis uppnått, sju mål ej uppnått 
och ett mål bedöms inte. Nämnden når således ca 10 % av målen.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om 7,8 mnkr per helår. De verksamheter som 
redovisar stora negativa avvikelser är individ- och 
familjeomsorg (-10 mnkr) och äldreomsorg (-2,1 
mnkr). Kostnadsökningar är den främsta orsaken 
till den negativa avvikelsen vilka förklaras av bl.a. 
volymökningar inom IFO:s barn- och familj och 
inom hemtjänst där ökningen främst avser de 
första månaderna på året. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk 
hållbarhet med en jämställd, växande och 
resursmedveten ekonomi
Målet som är formulerat till inriktningen uppnås 
inte. Målet är att verksamheter arbetar 
systematiskt för att digitala lösningar, som har 
positiv effekt på kvalitet och/ eller kostnad ska 
öka. Målet mått var att ta fram en handlingsplan 
för digitalisering. Nämnden beskriver att arbetet 
fick pausas på grund av att hemtjänsten inte 
kunde avsätta de resurser som krävs i rådande 
pandemi. Under 2021 ligger fokus på att ta fram 
en övergripande handlingsplan för digitalisering, 
som grund till fortsatt arbete.

Vi vill peka på att nämnden fortsatt behöver 
arbete med effektiviseringar av verksamheten och 
beakta den budgetram som är tilldelad. 



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga KS BMN KFN SBN UBN VON

1. Har styrelsen/ nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön

2. Har styrelsen/ nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön

3. Finns mål formulerade för styrelsens/ nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för styrelsens/ nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön Grön Grön

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Gul Grön Grön Grön

6. Har styrelsen/ nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Grön Grön Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar styrelsen/ nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Grön Grön Röd Grön Grön Grön

9. Vidtar styrelsen/ nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Gul Grön Röd Grön Grön Grön

10. Når styrelsen/ nämnden uppsatta mål för verksamheten? Röd Grön Röd Gul Röd Röd

11. Når styrelsen/ nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Röd Grön Röd Röd
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