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Valda revisorer 
Lerums kommun 

Kommunfullmäktige 

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revision år 2021 

Förstudie av styrning och ledning i samband med Covid-19 
Förstudiens syfte var att övergripande kartlägga kommunstyrelsens styrning och ledning 
i samband med Covid-19-pandemin.  

Förstudiens slutsats var att verksamheternas hantering av pandemin hade fungerat i 
huvudsak väl. De styrdokument som fanns på plats samt som utarbetades vid pandemins 
utbrott hade fungerat som stöd i hanteringen. Såväl kommunstyrelsen som förvaltning 
hade beslutat och genomfört organisatoriska förändringsåtgärder, exempelvis stängt 
verksamheter. Sektorerna genomförde löpande risk- och konsekvensanalyser inför 
beslut. Krisledningsnämnden aktiverades inte. Kommunens centrala krisledningsgrupp 
upprätthöll krisledningsorganisationen. Den interna kommunikationen hade främst skett 
via kommunens intranät. Externt hade en central kommunikatör löpande kommunicerat 
på kommunens hemsida. Informationen hade varit tillgänglig på flera språk.  

Förstudien identifierade ett antal risker kopplat till kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning. Beslut som fattats med utökad delegation för kommundirektör och sektor-
chefer hade inte löpande dokumenterats eller återrapporterats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen och utskotten hade inte heller tagit del av de riskanalyser som 
genomförts i verksamheten. Kommunstyrelsen och utskotten hade löpande tagit del av 
uppföljning kopplat till pandemin. Uppföljningen hade företrädesvis varit muntlig. 
Kommunfullmäktige hade inte tagit del av den informationen som lämnats till 
kommunstyrelsen. Detta medförde risker för bristande insyn och transparens.  

Ett antal risker identifierades i förstudien.  

Förstudie avseende stöd till bolag 
Förstudiens övergripande syfte var att kartlägga hur beslutet om ekonomiskt stöd till Nya 
Novahallen AB förhöll sig till de regler som finns på området. Vidare syftade förstudien 
till att undersöka hur beredningen i ärendet hade genomförts. 

Förstudien konstaterade att ärendets beredning till stor del skett genom muntlig dialog 
mellan kommunalrådsberedning och förvaltning. Tjänsteskrivelsen i ärendet utgjorde 
den enda skriftliga dokumentationen i ärendet. Det gick därmed inte att fullt ut följa de 
överväganden och riskbedömningar som utgjort grund för beslutet att ge bolaget ett 
verksamhetsbidrag. Kommunstyrelsen hade inte haft insyn i ärendets beredning. 
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Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen ha uppsikt över nämnder samt 
hel- och delägda bolags verksamheter. Trots att kommunen varit representerad i bolagets 
styrelse sedan 2018 verkade den faktiska insynen i bolagets ekonomi varit bristfällig. Det 
fanns en risk att kommunen inte utövade tillräcklig uppsikt över bolaget. 

Enligt kommunens bedömning var kommunallagens bestämmelser om stöd till enskild 
näringsidkare inte tillämpliga på grund av verksamhetens inriktning samt att det saknades 
en kommersiell marknad för idrottsanläggningar riktade till föreningslivet. Förstudien 
konstaterade att det fanns utrymme för olika tolkningar av om det är ett bolags juridiska 
person eller verksamhet som avgör om bolaget är att betrakta som en enskild 
näringsidkare enligt kommunallagen. Därtill framgick av tjänsteskrivelsen att bolaget 
borde sträva efter att hyra ut anläggningen till privatpersoner, företag och andra 
organisationer. Om bolaget i framtiden hyr ut hallen enligt kommunens önskan finns risk 
att bolaget bedöms konkurrera på en kommersiell marknad. Vid en sådan bedömning kan 
bolagets följsamhet av konkurrenslagen komma att ifrågasättas. 

Vidare konstaterades att det fanns en viss osäkerhet gällande huruvida verksamhets-
bidraget kunde anses utgöra ett statsstöd alternativt omfattas av undantag för statsstöds-
reglerna. Denna osäkerhet framkom även av förvaltningens tjänsteskrivelse. Av samtliga 
intervjuer framgick att kommunen uppfattade att det inte gick att dra definitiva slutsatser 
om stödets laglighet innan beslutet blir föremål för en eventuell rättslig prövning. 

En konsekvens av avtalet avseende upplåtelse och verksamhetsbidrag var att kommunen 
finansierar bolaget till mer än 50 procent. Detta medförde att bolaget är en upphandlande 
myndighet. Givet ägarförhållandena, där kommunen är en minoritetsägare, kunde 
kommunen inte fullt ut säkerställa att bolaget följde lagen om offentlig upphandling i 
egenskap av upphandlande myndighet. Det aktieägaravtal som upprättats mellan 
kommunen och majoritetsägaren innebar att kommunen hade begränsad rådighet över 
bolaget. Ett sådant förhållningssätt återspeglades också i avtalet avseende upplåtelse och 
verksamhetsbidrag. Avtalet omfattade exempelvis inga verksamhetsmässiga eller 
ekonomiska krav på bolaget för att verksamhetsbidraget skulle erhållas. 

Ett antal risker identifierades i förstudien.  

Fördjupad granskning av arbetet mot våld i nära relationer 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll av arbetet mot våld i nära relationer.   

Granskningen visade att det fanns utvecklingsområden kopplat till organisation och 
kompetens kring våld. Inom sektor stöd och omsorgs verksamhet myndighet fanns 
utmaningar kopplat till organisering av arbetet och samarbete mellan enheterna. 
Grundkompetens saknades inom utförarverksamheter och specialistkompetens saknades 
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inom verksamhet myndighet. Utveckling pågick kring kompetensutveckling inom sektor 
stöd och omsorg. Arbetet inom Plattform Lerum fungerade väl och samverkan mellan 
sektor stöd och omsorg samt sektor lärande hade utvecklats.   

Av granskningen framgick att kommunfullmäktige och förvaltning fastställt mål för 
arbetet med våld i nära relationer. Kommunstyrelsen hade dock inte brutit ned 
kommunfullmäktiges mål. Det saknades övergripande styrning som omfattade 
kommunens samlade arbete med våld. Arbetet fokuserade på det akuta skedet och 
myndighetsutövningen. Utförarverksamheterna saknade i stort rutiner för arbetet mot 
våld. Inför 2022 skulle en handlingsplan för våld i nära relationer tas fram.  

Vad gäller det förebyggande arbetet framgick att det fanns ett antal förebyggande insatser 
inom kommunen. Det förebyggande arbetet saknade dock styrning och utpekat ansvar. 
Det saknades information riktat till äldre och personer med funktionsnedsättningar om 
hur kommunen kan ge stöd vid oro för eller förekomst av våld.  

Granskningen visade att kommunstyrelsen inte erhöll löpande eller systematisk 
uppföljning av arbetet, förekomsten av våld, behovet av stöd eller resultatet av insatser 
kopplat till våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld. Inte heller individnämnden 
erhöll sådan uppföljning. Uppföljningen som rapporterades avsåg främst arbetet inom 
Plattform Lerum, vissa avvikelser samt årlig verksamhetsberättelse från externa 
samarbetsaktörer. Inom sektor stöd och omsorg saknades uppföljning på övergripande 
nivå. Inom utförarverksamheter saknades uppföljning. En modell för uppföljning skulle 
tas fram och enskildas erfarenheter inkluderas mer framöver.  

Slutligen framgick att det saknades särskild styrning, uppföljning och kontroll av arbetet 
kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunfullmäktiges mål för våld i nära 
relationer omfattade enligt uppgift även hedersrelaterat våld och förtryck. Det saknades 
särskilda rutiner för arbetet. Kompetens kring heder saknades, externa aktörer anlitades.  

Utifrån granskningen lämnades ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Uppföljning av 2019 års fördjupade granskningar 
Granskningen syftade till att följa upp de rekommendationer som lämnades i 2019 års 
granskning av informationssäkerhet och granskning av rutiner och riktlinjer för bisysslor 
och jäv, samt vilka åtgärder som vidtagits. 

Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder utifrån 
merparten av de ställda rekommendationerna, särskilt vad gällde rekommendationer 
kopplat till arbetet med bisysslor och jäv. Av de fyra rekommendationer som ställdes i 
granskningen av rutiner och riktlinjer för bisysslor och jäv hade samtliga omhändertagits. 
Av de sju rekommendationer som ställdes i granskningen av informationssäkerhet hade 
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två omhändertagits och fem rekommendationer kvarstod till vissa delar. Vi noterar att 
åtgärder har vidtagits och fortsatt pågår inom ett antal områden. 

Granskning av delårsbokslut 2021 
En översiktlig granskning av delårsrapporten 2021 har genomförts och rapporterats till 
kommunfullmäktige. Den sammanfattande bedömningen var att delårsrapporten gav en 
i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Däremot bedömdes 
att det rådde en osäkerhet om god ekonomisk hushållning skulle uppnås för helåret, till 
följd av den låga måluppfyllelse som prognostiserades för de verksamhetsmässiga målen. 
Detta innebar att kommunrevisionen avvaktade med sin bedömning av detta till 
årsbokslutet.  

Löpande granskning 2021 
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll 
genomförts. Granskningen omfattar följande: bokslutsprocessen, löneprocessen, inköps-
processen, investeringsprocessen, exploateringsprocessen, processen för redovisning av 
mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt samt processen för användning av 
finansiella instrument. Sammanfattningsvis var bedömningen att det fanns förbättrings-
områden och ett antal rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen varav ett antal 
kvarstod sedan tidigare år.  

Bokslutsgranskning 2021 (granskningen ej fastställd) 
Av granskningen framkommer att kommunen gör ett antal avsteg från Rådet för 
Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendationer där redovisningen av pensioner 
bedöms ha den mest väsentliga inverkan på kommunens resultat och ställning. Den 
samlade bedömningen i bokslutsgranskningen var dock att kommunens årsredovisning i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild, med undantag för redovisning av pensioner.   

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige i Lerums kommun har definierat god 
ekonomisk hushållning i budget 2021. Definitionen inkluderar både finansiella och 
verksamhetsmässiga mål. I årsredovisningen för 2021 gör kommunstyrelsen 
bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.  I granskningen 
konstateras att samtliga finansiella mål är innanför de gränsvärden som anges i 
kommunens styrmodell för god ekonomisk hushållning samt budget 2021. Vad gäller de 
verksamhetsmässiga viljeinriktningarna framgår att sex av 16 är uppnådda.  
Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisning, att resultatet i allt väsentligt 
är förenligt med de mål och politiska viljeinriktningar som kommunfullmäktige fastställt. 
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vi 
konstaterar dock att det funnits svårigheter uppföljningen med anledning av uteblivna 
mätresultat för ett antal indikatorer. Detta har även medfört svårigheter i att tolka 
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måluppfyllelsen. Vi bedömer att kommunen bör utveckla verksamhetsmässiga mål för 
god ekonomisk hushållning som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i 
samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Grundläggande granskning 2021 (granskningen ej fastställd) 
Granskningen visade att det finns utvecklingsområden i kommunstyrelsens arbete med 
att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och 
riktlinjer. Granskningen visade att det i verksamhetsplanen saknades indikatorer och 
åtgärder för ett antal delar av kommunfullmäktiges viljeinriktningar. Det fanns därmed 
en risk att delar av kommunfullmäktiges avsikter med respektive politisk viljeinriktning 
inte verkställs. Vidare visade granskningen att kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens 
styrmodell avseende uppföljning och rapportering och säkerställer en tillräcklig 
uppföljning och rapportering i enlighet med kommunallagen. Däremot visade 
granskningen att kommunstyrelsens uppsikt över kommunens bolag enbart delvis hade 
skett i enlighet med kommunens reglemente och styrdokument för ägarstyrning. 
Granskningen visade att kommunstyrelsen behandlat de kommunala bolagens och 
stiftelsernas årsredovisningar för 2020 först i december 2021. Det framkom inte att 
kommunstyrelsen erhållit information om hur den interna kontrollen fungerar i 
kommunens bolag.   

Vad gäller arbetet med intern kontroll visade granskningen att kommunstyrelsen delvis 
följt de anvisningar som finns avseende intern kontroll. Granskningen visade 
utvecklingsbehov kopplat till hur kommunstyrelsen involverar myndighetsnämnderna. 
Myndighetsnämnderna hade i allt väsentligt följt de anvisningar som finns avseende 
intern kontroll.   

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar visar granskningen att beredningarna i allt 
väsentligt utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Utifrån granskningen lämnades rekommendationer till kommunstyrelse och nämnder.  

Lekmannarevision  
Under året har lekmannarevisorer genomfört en grundläggande granskning av Lerum 
Energi AB och dess dotterbolag Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. 
Granskningen visar att styrelse och VD i Lerums Energikoncern till viss del säkerställt 
att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. Därtill framgick att verksamheten i 
bolagen skötts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Slutligen visade 
granskningen att styrelse och VD till viss del säkerställt ett tillräckligt arbete med intern 
kontroll. Vid uppföljning av rekommendationer från tidigare granskning framgick att två 
av tre rekommendationer kvarstår sedan 2019. Det kvarstår även flertalet 
rekommendationer från granskningen av inköp och upphandling från 2020. 
Granskningen redovisas i särskild granskningsredogörelse.  
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Övriga revisionsinsatser 
Kommunrevisionen har under året, utöver ovanstående granskningsinsatser, genomfört 
en rad övriga revisionsinsatser. Kommunrevisionen har genom dialoger med kommunala 
företrädare följt kommunens arbete med exempelvis hantering av pandemin, arbetet med 
uppsikt över kommunala bolag, utvecklingsarbetet kopplat till samarbetet mellan politik 
och förvaltning, utvecklingsarbetet kopplat till samhällsbyggnadsprocessen i kommunen, 
arbetet med att upprätthålla kommunal verksamhet vid större påfrestningar, arbetet med 
mottagande och integration av nyanlända samt internkontrollarbetet. Därtill har 
kommunrevisionen under revisionsåret påbörjat en granskning av kvalificerade 
välfärdsbrott som avrapporteras under 2022.  
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