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Revisorerna har gjort en uppföljande granskning 

gällande fyra fördjupade granskningar som tidigare 

genomförts:

• Rektors förutsättningar, 2017

• Sjukskrivning och rehabilitering, 2017

• Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och 

investeringsprojekt) arbete på gata, väg och 

park LEVA, 2018

• Fastighetsunderhåll, 2019

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna 

att kommunstyrelsen och övriga nämnder vidtagit 

tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade 

brister och lämnade rekommendationer. Emellertid 

kvarstår ett par åtgärder som ännu inte nått avsedd 

effekt.

Revisorerna avser därför följa det fortsatta arbetet 

med

• nyckeltal/ indikatorer inom Utbildningsnämnden

som inte får fullt genomslag förrän 2021 samt

• implementering av systemstöd för 

fastighetsförvaltning inom 

Samhällsbyggnadsnämnden vilket beräknas 

vara klart 2022.
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Bakgrund

I SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas vikten av att följa upp de 

granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet följa upp genomförda granskningar 

ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i 

beaktande. Uppföljningen utgör även underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad 

granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplanering.

Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer beslutat att genomföra en uppföljning av ett urval de 

granskningar som genomfördes under perioden 2017 till 2019.

Granskningen omfattar följande fyra fördjupade granskningar som genomförts, revisionsår och 

(rapporteringsmånad):

• Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på gata, väg och park 

LEVA, 2018 (mar 2019)

• Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)
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Syfte och revisionsfrågor

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och övriga nämnder vidtagit 

tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.

Revisionsfrågor:

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskningar?

• Finns brister kvar att åtgärda?

• Vad är orsaken till att brister eventuellt inte är åtgärdade?

Revisionskriterier

• Kommunallag (2017:725)

• God revisionssed, SKR

• Nämndernas svar på åtgärder kopplade till revisorernas missiv

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom uppföljande intervjuer med tjänstepersoner från berörda 

förvaltningar gällande de iakttagelser och rekommendationer som revisionen lämnat samt genomgång 

av de svar som berörda nämnder lämnat. Verifiering av lämnade uppgifter har skett stickprovsvis. 

Granskningen avser läget per årsskiftet 2020/2021 och avser i de fyra granskningar som angivits. 

Förvaltningen har fått tillfälle att faktagranska denna PM.
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Revisorernas rekommendationer: Inga rekommendationer lämnades men den revisionella

bedömningen i rapporten var följande:
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Revisorernas bedömningar kopplade till kontrollmålen:
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Nämndens svar om åtgärder och nuläge avseende kontrollmål som bedömts ”Delvis uppfyllt”

Finns verksamhetsplanering med mål för grundskoleverksamheten?

1) Oklarheter kring styrande dokument: Inga dokument finns kvar utanför det som beskrivs i 

utvecklingsområden i enlighet med Lysekils styrmodell. Åtgärdat

2) Oklarheter i vilka kommunala mål som styr grundskolans verksamhet: Nämndens verksamheter 

beskriver i sina verksamhetsplaner vad de arbetar med gällande övergripande fullmäktigemål. 

Samtidigt hanterar respektive verksamhet och enhet sina utvecklingsmål. Åtgärdat

3) Oklarheter gällande begrepp: En tydlighet finns idag där begreppen kvalitetsfaktor, 

kvalitetsindikator, utvecklingsområden och uppdrag är centrala och kända. Åtgärdat

Bedriver nämnden ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete?

1) Oklarheter i det systematiska kvalitetsarbetet: Arbete enligt riktlinjer fastställda 2018-03-01. 

Åtgärdat
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Nämndens svar om åtgärder och nuläge avseende kontrollmål som bedömts ”Delvis uppfyllt”

Finns rutiner för att vidta åtgärder när avvikelser från målen identifieras?

1) Knapphändiga uppföljningar vilka resulterar i att nämnden inte kan styra: En övergripande 

förändring har gjorts genom att verksamhetsuppföljningar rapporteras två gånger per år, 

personaluppföljningar vid tre och ekonomi vid varje uppföljning. Dialoger genomförs två gånger per 

år. Åtgärdat

2) Rapporterna som dras ut till nämnd saknar uppgifter: Se föregående punkt. Fler indikatorer mäts 

över en rullande tolvmånadersperiod. Tre värden (två historiska) redovisas från och med U3 2020 

för att åskådliggöra trender. Åtgärdat

3) Fel nyckeltal/ indikatorer: Se föregående två punkter. Åtgärdat men då historiska indikatorer i 

några fall saknas syns inte med fullt genomslag förrän 2021. Delvis åtgärdat. 
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?

Samtliga brister som identifierades i tidigare granskning, förutom Fel nyckeltal/ indikatorer, bedöms ha 

åtgärdats enligt nämnden/ förvaltningen.
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Finns brister kvar att åtgärda och vad är orsaken till att brister eventuellt inte är åtgärdade?

Fel nyckeltal/ indikatorer bedöms ha åtgärdats enligt nämnden MEN då historiska indikatorer i några 

fall saknas syns inte fullt genomslag förrän 2021. Därför är deras svar i denna uppföljande granskning: 

Delvis åtgärdat.
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GRANSKNING - Rektors förutsättningar, 2017 (mars 2018)

• Bedömning

Brister enligt tidigare fördjupad granskning bedöms vara i stort sett åtgärdade.

Vi bedömer samtidigt att det är väsentligt att revisorerna fortsätter att följa utvecklingen inom några 

områden kopplade till nämndens styrning och uppföljning:

1) Nämndens arbetet med nyckeltal/ indikatorer som inte bedöms få fullt genomslag förrän 2021.

2) Nämndens aktiva styrning inom ramen för den nuvarande styrmodellen.
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Revisorernas rekommendationer

15

Iakttagelser och bedömningar



PwC

Lysekils kommuns 2020 – Uppföljning av fyra fördjupade granskningar gjorda mellan 2017 och 2019 Februari 2021

GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Revisorernas rekommendationer
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Nämndens svar på revisorernas missiv
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Nämndens svar på revisorernas missiv
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning och vilka brister finns  kvar 

att åtgärda? 

Arbete pågår inom HR-avdelningen med de punkter som redovisades i kommunstyrelsens yttrande över 

granskningsrapporten (kommunstyrelsen delade inte alla slutsatserna i rapporten).

1) Rutinerna är numera lättillgängliga i personalhandboken på intranätet.

2) Det bedrivs ett aktivt arbete i aktuella rehab-fall i samverkan med företagshälsovården och försäkringskassan etc. 

gällande arbetsanpassning. Man för en dialog med dessa myndigheter tillsammans med ansvarig chef samt 

medarbetare.

3) Under hösten 2020 har HR-specialisterna individuellt träffat samtliga chefer (ca 1 ½ timme/chef), där man gått 

igenom rutiner, policys, vilka medarbetare som är sjukskrivna och hur arbetet framskrider med dessa, så de snabbt 

eller hur de kan återgå till sitt ordinarie arbete. Här har tyngdpunkten legat på hur chefen ska arbeta med 

rehabilitering och arbetsanpassning. Varje chef har gjorts medveten om sitt rehabiliteringsansvar, dvs. det som 

beskrivs som uppföljning och analys av sjukfrånvaron i yttrandet över rapporten. Detta kommer att följas upp under 

våren 2021. De här uppföljningarna med cheferna kommer att vara en återkommande del i HR-arbetet.

4) Under hösten 2020 har HR-avdelningen erbjudit cheferna rehabiliteringsutbildningar inklusive HälsoSam-modulen i 

Heroma. Finns även digitalt material på intranätet (filmer). Detta kommer att genomföras igen under våren 2021.

5) HR avdelningen genomför introduktion av nya chefer, där man går igenom de områden som en chef ansvarar för –

bland annat rehab-rutinen och hur de ska använda HälsoSam.
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Finns brister kvar att åtgärda?

Inga brister kvarstår, på kommunnivå, enligt svar från kommunledningskontoret.

• Däremot har förvaltningarna nu fått till den 1 maj 2021 på sig att arbeta med sina 

kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningarnas mål var att påbörja dessa planer i början av 2020, 

tyvärr kom coronan och annat fick prioriteras.
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GRANSKNING - Sjukskrivning och rehabilitering, 2017 (okt 2017)

• Bedömning

Brister enligt tidigare fördjupad granskning bedöms i stort sett vara åtgärdade.
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Revisorernas rekommendationer
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Revisorernas rekommendationer
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Revisorernas rekommendationer
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Revisorernas rekommendationer
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Revisorernas rekommendationer

26

Iakttagelser och bedömningar



PwC

Lysekils kommuns 2020 – Uppföljning av fyra fördjupade granskningar gjorda mellan 2017 och 2019 Februari 2021

GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Nämndens svar på revisorernas missiv (Dnr: SBN A-2019-30)
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Nämndens svar på revisorernas missiv (Dnr: SBN A-2019-30)
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?

Samtliga brister som identifierades i tidigare granskning bedöms ha åtgärdats enligt nämnden/ 

förvaltningen.
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Finns brister kvar att åtgärda?

Inga brister kvarstår enligt svar från nämnden/ förvaltningen. Åtgärdat.
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GRANSKNING - Beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på 

gata, väg och park LEVA, 2018 (mar 2019)

• Bedömning

Samtidigt som PWC:s genomförde granskningen av Skötselavtalet genomfördes utvecklingsarbete för 

att få ett ändamålsenligt avtal mellan kommunen och LEVA. Samverkansavtalet beslutades i 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019 04 25.

Brister enligt tidigare fördjupad granskning bedöms vara åtgärdade.
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GRANSKNING - Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)

• Revisorernas rekommendationer, till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
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GRANSKNING - Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)

• Nämndens svar på revisorernas missiv
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GRANSKNING - Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?

Åtgärderna är inarbetade i budget och kommer att påbörjas 2020. Åtgärdat.

1) Systemstöd som köps in beräknas vara fullt infört 2022. Ännu ej åtgärdat, men införande i full 

gång.

2) Underhållsplan lyfts successivt in i systemstöd allteftersom den uppdateras. Planen är klar för 

2020-2024.

3) Gränsdragningslista är klar. Åtgärdat.

4) Lokalförsörjningsplan klar för 2021-2025 klar. Åtgärdat.
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GRANSKNING - Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)

• Finns brister kvar att åtgärda?

1) Det Systemstöd som köpts in beräknas vara fullt infört 2022. Ännu ej åtgärdat, fullt ut:

• Förvaltningen har under 2020 köpt i ett webbaserat system för dokumentation av 

fastighetsförvaltning och projektledning. Systemet är i drift sedan 2020 och de arbetar löpande 

med att föra över relevant dokumentation kring alla fastigheter och hyresavtal från ”gemensam 

utforskare” till systemet. Detta beräknas vara färdigt 2022.

• Det som återstår är ett systemstöd för felanmälan och synpunkter (enklare 

ärendehantering). Detta system skall vara samma för hela Samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter (Fastighet, Gata&Park, LEVA och Hamnar) och systemet beräknas köpas in under 

2021.
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GRANSKNING - Fastighetsunderhåll, 2019 (juni 2019)

• Bedömning

Identifierade brister bedöms i stort sett vara åtgärdade.

Revisorerna bör följa kommunens fortsatta arbete med implementering av det Systemstöd som köpts 

in och som beräknas vara fullt infört 2022!
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Bedömningar mot underliggande revisionsfrågor
Rektors förutsättningar Delvis Uppfyllt

Motivering

Då nämndens arbetet med nyckeltal/ 

indikatorer inte bedöms få fullt genomslag 

förrän 2021, kan detta påverkar styrning och 

uppföljning under året.

Sjukskrivning och rehabilitering Uppfyllt

Motivering

Samtliga identifierade brister bedöms vara 

åtgärdade. 

Avtalet med LEVA – ändamålsenligt? Uppfyllt

Motivering

Samtliga identifierade brister bedöms vara 

åtgärdade. 

Fastighetsunderhåll Delvis/ ännu ej uppfyllt

Motivering

Implementering av det Systemstöd för 

fastighetsförvaltning som köpts in beräknas 

inte vara fullt infört förrän 2022.
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Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen och övriga nämnder vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister 

och lämnade rekommendationer?

Bedömning

• Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och övriga nämnder 

vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer. 

• Emellertid kvarstår ett par åtgärder som ännu inte nått avsedd effekt. Detta kvarstående arbete bör 

följas av revisorerna under 2021-2022.
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Vi rekommenderar utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att

• fortsätta samt fullfölja arbetet med sina planerade och påbörjade åtgärder under 2021 och 2022.
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