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 Kommunfullmäktige 

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 
 
 

 
Förteckning över anmälningsärenden 
 
Anmälan av  

1. Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar, KSN-
2018-1368 

2. Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar, KSN-2018-
1367 

3. Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och inköp, KSN-
2018-1369 

4. Yttrande över kommunrevisionens granskning av bolagsstyrning i ett 
koncernperspektiv, KSN-2018-2253 

5. Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017, KSN-2018-
1875 

6. Yttrande över kommunrevisionens granskning av intäktsprocesser, KSN-2018-1969 
7. Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa 

kostnader, KSN-2018-1970 
8. Yttrande över kommunrevisionens granskning av stöd till idrottande, KSN-2018-2247 
9. Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av fastigheter 2017, KSN-

2018-1874 
10. Yttrande över kommunrevisionens granskning av åtgärder med anledning av ej 

verkställda beslut enligt sol och lss, KSN-2018-2304 
 
 

 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Backlund Thomas 
 
 

Datum 
2018-05-22 

Diarienummer 
KSN-2018-1368 

 
  

 
Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för 
utbetalningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten granskning av attester för utbetalningar till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018, bilaga 2. 
 
Syftet med granskningen har varit att undersöka kommunens processer och kontroller vid 
utbetalningar till externa mottagare. 
 
Kommunrevisionens sammantagna slutsats är att kommunen har en acceptabel nivå på den 
interna kontrollen för utbetalningar. Det fastställda attestreglementet bedöms i stort ha en bra 
utformning med bland annat krav på dualitet vid betalningar. Utifrån granskningen har 
kommunrevisionen lämnat rekommendationer kring attestreglementet, inköp och 
beställningar, samt processen för att betala ut ekonomiskt bistånd. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
En ändamålsenlig intern kontroll är av vikt för att säkerställa fungerande rutiner och i 
förlängningen allmänhetens förtroende. Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla 
regelverk, rutiner och en kultur som stärker och främjar god intern kontroll i kommunen. 
Kommunrevisionens granskning visar på förbättringsmöjligheter som omhändertas i det 
löpande utvecklingsarbetet.  
 
I förslaget till yttrande i bilaga 1 kommenteras de rekommendationer som kommunrevisionen 
lämnat i ärendet. Kommunrevisionens rekommendationer kring inköp och beställningar 
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omhändertas inom ramen för införandet av det nya e-handelssystemet. En kontinuerlig 
aktualisering och anpassning av attestreglementet sker för att stärka verksamheten och 
internkontrollen och ett beslut om nytt reglemente kan förväntas under 2018. 
 
Kommunrevisionen identifierar särskilt behov av att analysera flöden i processen för att 
utbetala ekonomiskt bistånd. En processkartläggning ska genomföras under 2018 för att 
tydliggöra eventuella risker och behov av kontroller i processen. Kartläggningen är också en 
viktig del i verksamhetsutvecklingen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

Handläggare 
Backlund Thomas 
 
 

Datum 
2018-05-22 

Diarienummer 
KSN-2018-1368 

 
 Kommunrevisionen 

Granskning av attester för utbetalningar 
Kommunrevisionen har inkommit med ovanstående rubricerad skrivelse för yttrande senast 
den 30 augusti 2018. 
 
En ändamålsenlig intern kontroll är av stor vikt för att säkerställa fungerande rutiner och i 
förlängningen allmänhetens förtroende. Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att 
utveckla regelverk, rutiner och en kultur som stärker och främjar god intern kontroll.  
 
Kommunrevisionen lämnar åtta punkter med särskilda rekommendationer som kan grupperas 
i tre områden: attestreglemente, inköp och beställning samt ekonomiskt bistånd genom 
Procapita. 
 
Attestreglemente 
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att attestreglementet bör omformuleras för att 
förtydliga hanteringsskillnader mellan de tre stora utbetalningsområdena 
leverantörsbetalningar och bidrag, löneutbetalningar samt ekonomiskt bistånd.  
 
En kontinuerlig aktualisering och anpassning av attestreglementet sker för att stärka 
verksamheten och internkontrollen. Ett beslut om nytt reglemente kan förväntas under 2018. 
 
Inköp och beställningar 
En väl fungerande e-handelslösning med utbildade beställare är en viktig målsättning för 
kommunen. E-handel skapar en effektiv inköpsprocess med kostnads- och tidsbesparingar 
genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor. Det förväntas också ge 
förbättrad kvalitet, service och intern styrning och kontroll vilket granskningen pekar på.  
 
Betydande erfarenheter har vunnits genom det e-handelsprojekt som bedrivits under 2017 och 
2018. Processer har förtydligats och den allmänna accepten och förväntningarna kring e-
handel är idag betydligt mer positiv än tidigare. Den e-handelslösning som använts hittills har 
emellertid inte kunnat möta förväntningarna vad gäller exempelvis funktionalitet och 
driftsäkerhet. Ett nytt system för e-handel kommer att införskaffas under 2018 och bedöms 
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kunna vara fullständigt implementerat tidigast under 2019. Under tiden upprätthålls 
nuvarande e-handelslösning med de mest frekventa leverantörerna samtidigt som kommunens 
leverantörer förbereds inför anslutning till det nya systemet.  
 
Ekonomiskt bistånd 
Kommunrevisionen pekar på avsaknad av dualitet i den process som genererar ekonomiskt 
bistånd till de individer som beviljas sådant. För att motverka risk för fel finns 
beloppsbegränsningar för handläggarna samt en förhållandevis omfattande stickprovskontroll.  
 
En processkartläggning, från individens första kontakt vid behov av stöd till en eventuell 
utbetalning, ska genomföras för att tydliggöra eventuella risker och behov av kontroller i 
processen. Kartläggningen är också en viktig nyckel till verksamhetsutveckling och 
gemensam förståelse av hanteringen för de olika medarbetargrupper som kommer i kontakt 
med den ur olika perspektiv. Kartläggningen ska genomföras under 2018. 
 
Överföringen av de flöden av leverantörsfakturor som tidigare hanterats manuellt inom social- 
och arbetsmarknadsnämnderna påbörjades i maj 2017. Projektet har således bedrivits en 
längre tid, med syftet att de omkring 8 000 leverantörsfakturorna med olika grad av 
sekretessnivå nu ska finnas i och följa samma elektroniska flöde som övriga fakturor istället 
för att som tidigare hanteras manuellt på papper. I avseendet intern kontroll blir skillnaderna 
små eftersom samma attestprinciper tillämpats i det manuella flödet. Emellertid ökar 
effektiviteten samtidigt som sekretessen stärks och åtkomsten för behöriga medarbetare 
förenklas väsentligt. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av 
löneutbetalningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av attester för utbetalningar till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018, bilaga 2. 
 
Granskningen har syftat till att kartlägga och bedöma processen för löneutbetalningar för att 
bedöma om lönekostnaderna redovisas korrekt. 
 
Kommunrevisionen bedömer att kommunens processer och kontroller är ändamålsenligt 
utformade men att attester av utbetald lön inte fullt ut görs i enlighet med fastställda rutiner. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Kommunrevisionen framhåller i rapporten att granskningen inte visat på några väsentliga fel, 
varken i utformningen av kontroller eller i utbetalda löner. Revisionen konstaterar dock, 
utifrån kommunens egen uppföljning, att attester av utbetald lön inte fullt ut görs i enlighet 
med fastställda rutiner. Ungefär en femtedel av alla löner attesterades inte i första led 2017. 
Det kan indikera att de kontroller som ska göras vid attesteringen inte görs, vilket kan 
medföra att felaktiga löner betalas ut. Det kan i sin tur leda till att fordringar uppstår på 
anställda eller att felaktiga utbetalningar görs utan upptäckt. Kommunrevisionen 
rekommenderar att kommunen skärper kontrollerna så att andelen attesterade löner ökar och 
närmar sig 100 procent. 
 



I förslaget till yttrande instämmer kommunstyrelsen i bedömningen att andelen attesterade 
löner behöver öka och närma sig 100 procent. Kommunstyrelsen redogör även för insatser 
som pågår eller planeras. 
 
En utredning om förbättringsåtgärder pågår inom kommunledningskontoret och kan leda till 
nya åtgärder under hösten. På längre sikt ska också rutinen för löneattesteringar ses över så att 
krav på bättre stöd för attestförfarandet ska kunna ställas när it-lösningar upphandlas. Vidare 
kommer kontroll av löneutbetalningar att föras in som ett kontrollområde i 
internkontrollplanen från 2019. Därigenom bör det finnas jämföra nyckeltal som möjliggör en 
uppföljning av åtgärdernas effekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Granskning av löneutbetalningar 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskningsrapport avseende löneutbetalningar för 
yttrande senast den 30 augusti 2018. Kommunstyrelsen lämnar här sitt yttrande över 
revisionens iakttagelser. 
 
Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att andelen attesterade löner behöver öka och 
närma sig 100 procent. 
 
Utöver det arbete som redan i dag görs för att säkerställa att erforderliga kontroller och 
attesteringar av löneutbetalningar sker, genomför kommunledningskontoret just nu en 
utredning för att identifiera förbättringsområden i syfte att säkerställa rätt löneutbetalningar. 
Utredningen väntas lämna förslag till åtgärder under hösten 2018 för genomförande innan 
årsskiftet. Vidare ska rutinen för löneattesteringar ses över på längre sikt. Syftet är att det vid 
kommande upphandlingar av it-lösningar ska ställas krav på bättre stöd för attestförfarandet 
än vad nuvarande system tillåter. 
 
Från 2019 kommer kontroll av löneutbetalningar att föras in som ett kontrollområde i 
internkontrollplanen. Därigenom bör det också finnas jämföra nyckeltal som gör det möjligt 
att följa upp effekten av åtgärderna. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av bolagsstyrning i 
ett koncernperspektiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av bolagsstyrning i ett 
koncernperspektiv – uppföljning till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober 
2018, bilaga 2. 
 
Granskningen är en uppföljning av en granskning från 2015. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen i kommunkoncernen 
stärkts under de senaste åren. De bedömer också att ansvaret har blivit klarare sedan den 
tidigare granskningen genomfördes och att arbete har bedrivits med att tydliggöra de olika 
rollerna. Revisorerna noterar dock att det finns vissa dotterbolag som upplever en otydlighet i 
organisationen och därmed i viss mån motstridande direktiv och uppdrag. Detta avser främst 
de bolag där verksamhetens karaktär innebär att de har utbyte med flera olika politiska organ i 
kommunen. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen. 



 i samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna. 

 tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen. 

 diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella och den informella styrningen, 
speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 

 undersöka hur en samordning av administrativa system, i syfte att minska 
suboptimering, kan ske. 

 ställa krav på en årlig bolagsstyrningsrapport för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen. 

 ställa krav på årlig styrelseutvärdering. 

 ställa krav på styrelseutbildning varje mandatperiod eller när så anses behövas. 
 
Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen yttrar sig över vilka åtgärder kommunstyrelsen 
avser att genomföra och under vilken tidsperiod, hur effekten av dessa åtgärder kommer att 
avläsas samt hur dessa åtgärder kommer att påverka innehållet i internkontrollplanen. 
 
I förslaget till yttrande konstaterar kommunstyrelsen att många av de förbättringsområden 
som kommunrevisionen lyfter fram redan är identifierade och att pågående arbete är i linje 
med rekommendationerna. Dessa åtgärder beräknas i huvudsak bli klara under 2019. 
 
Redan under 2019 förväntas effekter kunna utläsas av vissa pågående processer och åtgärder i 
form av uppdateringar av bolagsordningar, ägardirektiv, ägarpolicyn och 
styrelseutvärderingar. En omedelbar effekt kommer vara att bolagsstyrningen blir ännu mer 
formaliserad och strukturerad. 
 
Övriga åtgärder kopplade till minskad suboptimering av resurser genomförs kontinuerlig och 
effekten kommer att kunna avläsas fortlöpande. När det gäller framtida åtgärder kommer 
koncernens kostnadsmassa att vara i fokus för att ytterligare kunna effektivisera och hålla 
kostnader nere. Det kan bland annat ske genom olika samordningsinsatser.  
 
I fråga om hur åtgärderna kommer att påverka innehållet i internkontrollplanen konstateras 
det i yttrandeförslaget att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, 
vilket omfattar både nämnder och bolag. I arbetet med kommunstyrelsens internkontrollplan 
identifieras kontrollområden. Bolagsstyrningen och dess uppföljning kan därför med fördel 
vara ett kontrollområde som årligen följs upp med ett antal kontrollmoment. 
 
  



Ekonomiska konsekvenser 
Planerade åtgärder med anledning av kommunrevisionens granskningsiakttagelser och 
lämnade rekommendationer ryms inom den löpande verksamheten och dess budget.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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Kommunrevisionen 
 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av bolagsstyrning i 
ett koncernperspektiv – uppföljning 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande. Nedan yttrar sig 
kommunstyrelsen utifrån kommunrevisionens rekommendationer och frågeställningarna i 
granskningsrapporten (KRN 2018/33). 

Uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen 

Det pågår en översyn av ägarpolicyn. I den uppdaterade ägarpolicyn hänvisas det till den nya 
kommunallagen. Beslut i kommunfullmäktige väntas ske i början av 2019. 
 
I Mål och budget 2019–2021 ska nya ägardirektiv för bolagen fastställas. I de nya 
ägardirektiven kommer hänvisning ske till den nya kommunallagen. 
 
När det gäller bolagsordningarna har även Uppsala Stadshus AB uppmärksammat att 
hänvisningar sker till en äldre version av kommunallagen. Ändringen kommer att genomföras 
efter att Mål och budget för 2019–2021 har beslutats och den nya styrelsesammansättningen 
för samtliga bolag har fastställts. För att minimera administrationen och hålla kostnaden nere 
kommer ändringarna till Bolagsverket att ske vid en och samma tidpunkt. Samordning av 
samtliga bolagsordningsändringar kommer att ske i form av ett gemensamt ärende till 
kommunfullmäktige i början av 2019. 

I samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna 

En översyn av ändamålsformuleringar i respektive bolag kommer att ske i samband med 
uppdateringarna av bolagens bolagsordningar. 



Tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen 

Ambitionen är att någon åtskillnad inte ska göras mellan nämnder och bolag. Samtliga 
styrdokument och policyer ska gälla för hela kommunkoncernen. Tanken är att dessa antingen 
ska följas eller att bolagen ska förklara varför de inte följs, den så kallade 
följ-eller-förklara-principen. För bolagen innebär det att de ska, när de tagit del av en policy 
eller annat styrdokument, redogöra för om de inte kan implementera policyn och varför. 
Bolagen antas således följa beslutade policyer och de förväntas uttryckligen ange om de 
behöver göra avsteg från denna princip. 
 
Beredning av styrdokument och policyer sker numera i nära samarbete med bolagen. 
Förankringsprocessen förutsätter att framtagna dokument presenteras för verkställande 
direktörer som sedan informerar sina respektive styrelser, alternativt att förslagen skickas för 
remissyttrande/kvalitetssäkring till nämnderna/bolagen. Därtill sker en förankring av 
framtagna dokument hos bolagens administrativa chefer och ekonomichefer. Syftet med 
denna hantering är att säkerställa att styrdokument och policyer är förankrade och 
accepterade, vilket även underlättar uppföljningen. 

Diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella styrningen och den informella 
styrningen, speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar 

Förutom den formella styrningen sker även en informell styrning såväl genom ägardialoger 
som på förtroendemannanivå, som genom ett antal styrgrupper och återkommande möten. 
Exempel på sådana möten är koncernledningsgruppen, VD-gruppen och olika 
utvecklingsgrupper. Den formella styrningen sker med utgångspunkt från de gällande 
regelverken, aktiebolagslagen och kommunallagen. Dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar 
är i linje med dessa lagar.  
 
Den informella styrningen är ett komplement till den formella. Ett sätt att tydliggöra gränsen 
mellan dessa två styrformer är genom ett ökat medvetande om de lagstadgade rollerna och det 
ansvar som styrelserna har. Styrelseutbildning för samtliga dotterbolag planeras till våren 
2019 och avsikten är att då lyfta fram dessa frågor. Därutöver kommer det under hösten 2018 
att genomföras en gemensam styrelseutvärdering i alla dotterbolag. Enkäten omfattar en rad 
styrningsfrågor. Resultatet för respektive bolag kommer att användas som grund för 
vidareutveckling av roller och ansvar. 

Undersöka hur en samordning av administrativa system i syfte att minska 
suboptimering kan ske 

Samordning och nyttjande av administrativa system är önskvärt, vilket också har uttryckts av 
alla parter. Ibland har emellertid de tekniska förutsättningarna, till exempel tillgång till 
kommunens nätverk, inte varit tillräckliga eller kostnadseffektiva för en samordning. I andra 



fall har system inte kunnat samnyttjas av flera bolag eftersom de inte omfattas av en redan 
genomförd upphandling. 
 
Numera sker löpande samordning i samband med alla nya upphandlingar och systembyten. 
Som exempel kan nämnas att kommunens upphandling av nytt HR-system även kommer att 
omfatta bolagen, såvida inte bolagen själva uttryckligen väljer att stå utanför upphandlingen. 
 
Utöver detta har samordning skett mellan bolag som har liknande verksamheter. Flera 
fastighetsbolag har tillsammans och med stöd av Uppsala Stadshus AB implementerat ett 
antal stödsystem (Datcha, Insikten och Poängen). Under våren 2018 har ett gemensamt 
koncernkonsolideringssystem upphandlats, vilket kommer effektivisera det administrativa 
arbetet genom en digitaliserad och enhetlig hantering. Därtill har ett antal mindre bolag med 
en begränsad personalstyrka gått ihop för att dela på vissa administrativa tjänster. 
 
Ambitionen är att ännu fler bolag och system ska kunna samordnas för att nyttja 
gemensamma resurser. Det pågår kontinuerligt samordningsarbete i syfte att undvika 
suboptimering av såväl system som andra resurser.  

Ställ krav på årlig bolagsstyrningsrapport, årlig styrelseutvärdering och 
styrelseutbildning 

Rekommendationen om en årlig bolagsstyrningsrapport, styrelseutvärderingar och 
styrelseutbildningar är helt i linje med pågående arbete med koncernens bolagsstyrning. 
Arbetet omfattar en uppdatering av ägarpolicyn där det föreslås att en årlig 
bolagsstyrningsrapport och styrelseutvärderingar införs. En mall för bolagsstyrningsrapporten 
har tagits fram och kommer att beredas och förankras under hösten 2018. 
Styrelseutvärderingsenkäten har efter sommaren 2018 kvalitetssäkrats med respektive 
dotterbolag. Ambitionen är att enkäten ska kunna genomföras i slutet av året. När det gäller 
styrelseutbildningen planeras den genomföras i början av 2019 när de nya styrelserna i 
bolagen tillträtt. 
 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis konstaterar kommunstyrelsen att många av de förbättringsområden som 
kommunrevisionen lyfter fram redan är identifierade och att pågående arbete är i linje med 
rekommendationerna. Dessa åtgärder beräknas i huvudsak bli klara under 2019. 
 
Redan under 2019 förväntas effekter kunna utläsas av vissa pågående processer och åtgärder i 
form av uppdateringar av bolagsordningar, ägardirektiv, ägarpolicyn och styrelseutvärdering. 
En omedelbar effekt är att bolagsstyrningen blir ännu mer formaliserad och strukturerad. 
 



Övriga åtgärder kopplade till minskad suboptimering av resurser genomförs kontinuerlig och 
effekten kommer att kunna avläsas fortlöpande. När det gäller framtida åtgärder kommer 
koncernens kostnadsmassa att vara i fokus för att ytterligare kunna effektivisera och hålla 
kostnader nere. Det kan bland annat ske genom olika samordningsinsatser.  
  
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, vilket omfattar både 
nämnder och bolag. I arbetet med kommunstyrelsens internkontrollplan identifieras 
kontrollområden. Bolagsstyrningen och dess uppföljning kan därför med fördel vara ett 
kontrollområde som årligen följs upp med ett antal kontrollmoment. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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REVISORERNA 2018-06-15 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv - 
uppföljning 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska stadens bolagsstyrning 
ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018 och är en uppföljning 
av en tidigare granskning från år 2015. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrningen i kommunkoncernen stärkts under de 
senaste åren. I samband med intervjuerna är vår bedömning att ansvaret har blivit klarare 
sedan den tidigare granskningen genomfördes och arbete har också bedrivits med att 
tydliggöra de olika rollerna. Det finns dock fortfarande bolag som upplever en otydlighet i 
organisationen och därmed i viss mån motstridighet i direktiv och uppdrag. Detta avser främst 
de bolag där verksamhetens karaktär innebär att de har utbyte med flera olika politiska organ i 
kommunen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen, för att ytterligare öka 
ändamålsenligheten i bolagsstyrningen, att: 

• Uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt version 
av kommunallagen. 

• I samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna. 

• Tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen. 

• Diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella styrningen och den informella 
styrningen, speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 

• Undersöka hur en samordning av administrativa system i syfte att minska suboptimering 
kan ske. 

• Ställa krav på en årlig bolagsstyrningsrapport för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen. 

• Ställa krav på årlig styrelseutvärdering. 

• Ställa krav på styrelseutbildning varje mandatperiod eller när så anses behövas. 



Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån följande frågeställningar, 
senast 2018-10-31 till kommunrevisionen@uppsala.se  och till det sakkunniga biträdet 
bo.adel@kpmg.se. 

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 

• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 

• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 

• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av 
internkontrollplanen? 

• Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning. 

För kommunrevisionen 

Karolina Larfors, ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska stadens bolagsstyrning 
ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018 och är en 
uppföljning av en tidigare granskning från år 2015. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrningen i kommunkoncernen stärkts under 
de senaste åren. I samband med intervjuerna är vår bedömning att ansvaret har blivit 
klarare sedan den tidigare granskningen genomfördes och arbete har också bedrivits 
med att tydliggöra de olika rollerna. Det finns dock fortfarande bolag som upplever en 
otydlighet i organisationen och därmed i viss mån motstridande direktiv och uppdrag. 
Detta avser främst de bolag där verksamhetens karaktär innebär att de har utbyte med 
flera olika politiska organ i kommunen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen, för att ytterligare 
öka ändamålsenligheten i bolagsstyrningen, att: 

— Uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen. 

— I samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna. 

— Tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen. 

— Diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella styrningen och den informella 
styrningen, speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 

— Undersöka hur en samordning av administrativa system i syfte att minska 
suboptimering kan ske. 

— Ställa krav på en årlig bolagsstyrningsrapport för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen. 

— Ställa krav på årlig styrelseutvärdering. 

— Ställa krav på styrelseutbildning varje mandatperiod eller när så anses behövas. 

2 Inledning/Bakgrund 
Kommunrevisionen granskade år 2015 Bolagsstyrningen i ett koncernperspektiv. 

Sammanfattningsvis bedömdes att Uppsala kommuns bolagsstyrning inte var helt 
ändamålsenlig. I granskningens sammanfattning redovisades följande bedömningar 
och rekommendationer. 

• Den övergripande strukturen på styrdokumenten, i form av bolagsordningar, 
ägarpolicy och ägardirektiv, bedömer vi som ändamålsenlig. Policydokument 
som gäller för bolagen är dock många och vi bedömer att det finns en otydlighet 
i vilka som är tillämpliga för bolagen. Dokumenten finns specificerade i Mål- och 
Budget 2016 vilket är positivt. I kommande förändringar av styrdokumenten är 
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det väsentligt att involvera bolagen på ett tydligare sätt, likaså är det angeläget 
att involvera bolagen i kommunövergripande gemensamma beredningar. 

• Genomfört projekt för bolagsstyrning har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
och förbättringsåtgärder har identifierats. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
under 2016 följer upp beslutade åtgärder. Ambitionen om förstärkningen av 
bolagsstyrningen torde medföra krav på ytterligare resurser. 

• Roller i bolagsstyrningen läggs fast i kommunens styrdokument. Väsentliga 
organ utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, styrelse och vd i Uppsala 
Stadshus samt styrelse och vd i respektive dotterbolag. Gränsen mellan den 
formella styrningen och den informella styrningen behöver diskuteras och 
tydliggöras, detta gäller framförallt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 

• Bolagens efterfrågan av centralt bemannade stödtjänster har undersökts av 
kommunledningskontoret vilket är ett bra initiativ. Utifrån detta bör en tydlig 
målbild formuleras kring användandet av stödtjänsterna. I detta bör ingå 
övervägande vad gäller risker för suboptimeringar och kvalitetsaspekter. I vår 
granskning har det framkommit vikten av att ha kompetens och tillräckliga 
resurser på Uppsala Stadshusnivå för att styra och stötta bolagen. Flera 
intervjuade har fört fram att detta behöver förstärkas. 

• Beslutade direktiv kring samordning inom kommunkoncernen är på 
övergripande nivå. Enligt vår bedömning skulle tydligare formulerade 
styrsignaler innebära en ökad samordning. Ingen samordning sker för 
närvarande beträffande olika IT-system. En samordning bör utredas avseende 
gemensamma ekonomi- och personalsystem. 

• Det finns väl fungerande rapporteringsrutiner. Förbättringsområden som 
framkommit är behov av en utökad analys på koncernnivå samt rapportering 
kring kassaflöden och utveckling av större investeringsprojekt. Vidare 
rekommenderar vi att Uppsala kommuns bolag upprättar en årlig 
bolagsstyrningsrapport med vägledning från Sveriges Kommuners och 
Landstings principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. 
Bolagsstyrningsrapporten bör även omfatta rapportering kring huruvida 
bolagens verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala ändamålet och 
de kommunala befogenheterna. Bolagsstyrningsrapporten blir därmed ett 
underlag för kommunstyrelsens årliga uppsiktsbeslut enligt kommunallagen 6 
kap 1§. 

• Styrelseutvärdering och styrelseutbildning är två områden som bidrar till en 
förbättrad bolagsstyrning. Vi rekommenderar kommunen att ställa krav på att 
styrelseutvärdering ska genomföras och dokumenteras. Utbildningsfrågan bör 
uppmärksammas och planering bör ske för fortsatt utbildning av 
styrelseledamöterna. 

C) 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: Öppen (DCO) 



Uppsala kommun 
Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv 

2018-06-15 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att utifrån tidigare granskning redovisa och bedöma 
huruvida bl a de rekommendationer som då framfördes har lett till en förbättrad 
bolagsstyrning i kommunen. 

Utifrån intervjuer ska också iakttagelser för att förbättra ändamålsenligheten av 
bolagsstyrningen i ett koncernperspektiv redovisas. 

2.2 Revisionskriterier 
— Kommunallagen (2017:725) 

— Aktiebolagslagen (2005:551) 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

— Granskningsrapport PWC, December 2015 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument 

— Intervjuer med utvalda tjänstemän och förtroendevalda 

Rapporten är faktakontrollerad av de personer som intervjuats i respektive bolag. 
Samtliga bolag i kommunkoncernen omfattas av granskningen. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrdokument för bolagsstyrning 
Uppsala kommuns övergripande styrdokument för bolagsstyrningen utgörs av: 

- Bolagsordningar för respektive bolag 
- Ägarpolicy för de helägda bolagen 
- Ägardirektiv för respektive bolag och moderbolag 
- Övriga policydokument som fastställs av kommunfullmäktige 

3.1.1 Bolagsordningar 

Bolagsordningar för kommunalt ägda bolag ska förutom de krav som ställs i 
aktiebolagslagen även innehålla: 

- Det kommunala ändamålet med verksamheten 
- De kommunala befogenheterna 
- Att kommunfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas 
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Enligt aktiebolagslagen ska bl a i bolagsordningen anges föremålet för verksamheten. 
Föremålet anger verksamhetens art, d v s vad bolaget ska bedriva för verksamhet. 

För ett kommunalt aktiebolag ska även anges ändamålet med verksamheten. 
Ändamålet ska ange varför bolaget ska finnas, d v s själva syftet med att kommunen 
ska bedriva verksamheten ifråga. 

Ändamålet i bolagens bolagsordningar är generellt desamma och formuleras som: 

"Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla 
verksamhetsföremålet". 

Undantag finns. Ett exempel är för Uppsala Bostadsförmedling AB där ändamålet 
anges vara att främja bostadsförsörjning. 

I samtliga bolagsordningar hänvisas till kommunallagen (1991:900). Den senaste 
kommunallagen är kommunallag (2017:725) och därmed är samtliga bolagsordningar 
felaktiga och behöver uppdateras. 

3.1.2 Ägarpolicy för de helägda bolagen 

Ägarpolicy för de kommunala bolagen är fastställd av kommunfullmäktige 2005-03-21. 
Precis som för bolagsordningarna behöver även ägarpolicyn uppdateras då den 
hänvisar till kommunallagen (1991:900). 

Policyn behandlar kommunens ägarroll, formell och materiell styrning, Uppsala 
stadshus styrelse och den operativa koncernledningens roll och ansvar, 
bolagsstyrelsernas roll och ansvar m m. Bolagskoncernen som en del av den hela 
kommunala verksamheten betonas och att nämnder och bolag ska behandlas likartat i 
alla väsentliga avseenden. 

3.1.3 Ägardirektiv 

Ägardirektiv för respektive bolag är dokumenterade i Mål och Budget 2018-20 sidorna 
74-91. Bland annat framgår att alla styrdokument som kommunfullmäktige har beslutat 
om omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag. I Mål och Budget 
2018-20 finns en förteckning över samtliga styrdokument som är beslutade av 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Inte alla styrdokument är tillämpliga för 
alla bolagen. Det anges inte för vart och ett av bolagen vilka styrdokument som gäller 
för bolaget ifråga. 

Ägardirektiven behöver uppdateras då de hänvisar till kommunallagen (1991:900). 

Ägardirektiven antas på bolagens stämmor. 

Det finns dels generella ägardirektiv som gäller samtliga bolag. Det finns även 
bolagsspecifika ägardirektiv för respektive bolag där ändamålet med bolaget 
specificeras och avkastningskrav ställs. 

Ägardirektiven har tidigare uppfattats som dikterade från ägarens sida. I intervjuerna 
har vi erfarit att de numera är ett resultat av en dialog mellan ägaren och bolagen. Det 
finns dock en spridd uppfattning bland bolagens VD:ar och styrelser att det fortfarande 
är en alltför hög grad av likriktning i ägardirektiven, att alla bolagen ska styras likadant 
oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
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3.2 Projekt för förstärkt bolagsstyrning 
Vad har hänt utifrån projektet för förstärkt bolagsstyrning som genomfördes under 
2015? Det identifierades både starka och svaga sidor i projektet. 

De starka sidorna var: 

- Uppsala är en tillväxtkommun 
- Utvecklingsbenägna styrelser och VD:ar 
- Välutvecklade bolag 
- Hög kompetens 

De svaga sidorna var: 
- Otydlig ägarvilja, styrsystem och dialog 
- Svag samordning i samhällsbyggnadsprocessen 
- Dålig överblick avseende färdriktning, vägval och prioriteringar 
- Bristfälliga processer mellan bolagen och nämnderna 

Utifrån detta beslutade Uppsala Stadshus styrelse 2015-06-05 om ett antal åtgärder. 

- Den samlade styrbilden ska arbetas in i Mål och Budget 2016-2018 under 
avsnittet Styrning, ansvar och uppföljning. 

- Med hänsyn till verksamhetens art ensa mål och budgetprocessen för nämnder 
och bolag samt beskriva processen i Mål och Budget 2016-2018. 

- Utveckla samspelet i samhällsbyggnadsprocessen genom att tillsätta en 
styrgrupp med representation från nämnder och bolag under ledning av 
stadsdirektören. 

- "Heta frågor" ska hanteras direkt och enligt bestämd ordning. 
- Gemensam beredning med syfte att identifiera samordningsfrågor med nytta för 

samtliga parter såsom IT, HR etc. 

Den samlade styrbilden är numera integrerad i Mål och Budget. Mål och uppdrag för 
nämnder och bolagsstyrelser finns i Mål och Budget 2018-2020. De är desamma för 
såväl nämnder som för bolag. 

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanlagt nio inriktningsmål: 

- Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 
- Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i 
- Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart 
- Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna 
- Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 
- Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande 
- Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg 

utifrån sina behov 
- Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället 
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- Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög 
kompetens möta Uppsala 

Till varje inriktningsmål finns ett antal delmål vilket gör att antalet mål uppgår till drygt 
hundratalet. Utifrån dessa mål ska bolagen ta fram sina verksamhetsplaner 
(affärsplaner). Av intervjuer i bolagen framgår att många av målen inte är relevanta för 
alla bolagen. T ex har bolag som inte äger fastigheter svårt att påverka målen "Öka 
andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och 
energisparande" och "inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, 
universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 
och klimatpositivt 2050". 

3.3 Kommunövergripande gemensamma beredningar 
I granskningen som genomfördes 2015 rekommenderade Revisionen att bolagen 
borde involveras mer i kommunövergripande gemensamma beredningar. 

Detta görs numera. Dels är bolagen med i kommunens budgetprocess precis som 
nämnder och förvaltningar. Dels har det inrättats olika utvecklingsgrupper där 
företrädare för olika bolag, förvaltningar, kommunledning och centrala tjänstemän 
deltar. Detta uppfattas som positivt hos de allra flesta av de intervjuade bolagen. 

Utöver utvecklingsgrupper sker möte i "storgrupp" med respektive VD samt 
förvaltningschefer som deltagare en gång i månaden. Bolagens VD:ar träffas för övrigt 
också i "storgrupp" en gång i månaden. Syftet med mötena är bland annat att fånga 
upp frågor där det finns gemensamma beröringspunkter. 

3.4 Roller och dialog i kommunkoncernen 
Roller är tydliggjorda i bl a ägardirektiven som återfinns i Mål och Budget 2018-2020. 
Där framgår bolagsstyrelsernas roll som ansvariga för den operativa verksamheten, 
Kommunstyrelsens roll som ansvarig för uppsikt, att vara ägarens företrädare samt 
ledning via moderbolaget Uppsala Stadshus AB. 

Bolagen omfattas av kommunens övriga budgetprocess. 

Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala Stadshus AB, ska genomföra dialoger 
med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga för kommande mål- och 
budgetprocess. Kommunstyrelsen ska även löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, bolagens strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 
kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse 
och bolagsledning. Utöver den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv ska 
även Kommunstyrelsen kontinuerligt samråda och föra en dialog med bolagens 
styrelser. 

I våra intervjuer framkommer att kontakterna med kommunstyrelsen är få. Kontakterna 
med kommunens centrala tjänstemän och Uppsala Stadshus AB är desto frekventare. 
Då personunion råder mellan Uppsala Stadshus AB och kommunledningskontorets 
tjänstemän upplevs det ibland som otydligt vem som bolagen har kontakt med rent 
rollmässigt. Å andra sidan upplevs inte detta som ett stort problem då personunion 
råder. 
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En del av dialogen är också de uppföljningar som görs i samband med delårsbokslut 
och årsbokslut där kommunfullmäktiges mål ska kommenteras vilket vi fördjupar oss i 
nästa kapitel. 

3.5 Uppföljning och rapportering 
Förutom månadsrapportering, delårsrapport och årsbokslut följs kommunfullmäktiges 
nio inriktningsmål upp tre gånger per år. Hypergene har tidigare använts för uppföljning 
av kommunens nämnder. Avsikten är att även integrera bolagens uppföljning i 
Hypergene. 

Flera av intervjupersonerna vittnar om att styrning, uppföljning och rapportering blivit 
klart bättre. Dock upplevs kontrollen ibland för "hård" med mycket detaljfrågor om utfall. 
Precis som förra granskningen tog upp är det fortfarande så att önskemål om 
uppföljningen från kommunledningskontoret samordnas med bolagen. Det kommer 
ibland krav på att svara på frågor där styrelserna i bolagen inte hinner med att 
behandla detta innan VD krävs att svara på frågor som man bedömer behöver tas upp i 
styrelsen. 

Kompetensen centralt i kommunen upplevs ha förstärkts kraftigt. Men det har också 
satt press på bolagen att leverera. Några bolag anser att uppföljningen borde vara mer 
selektiv då alla frågor som dyker upp knappast är relevanta för samtliga bolag. 

En del i att utvärdera och följa upp bolagens verksamhet är att införa krav på 
bolagsstyrningsrapportering. Den görs en gång per år och kan bilda underlag för 
Kommunstyrelsens årliga beslut om bolagen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Någon sådan bolagsrapport har vi inte träffat på i denna granskning. 

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKLs) principer för styrning av kommun-
och landstingsägda bolag bör en sådan upprättas och innehålla följande: 

1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 

2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, 
andelar eller andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med 
eller som är verksamt i samma bransch som bolaget. 

3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid 
styrelsens sammanträden. 

4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av 
ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad 
och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret. 

5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 

7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget. 
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3.6 Kommun ledningskontorets stödfunktioner 
Beslutet i Uppsala Stadshus AB:s styrelse efter projektet för förstärkt bolagsstyrning 
innehöll bland annat att samordning inom IT, HR etc skulle ske. Detta kan vi se i viss 
omfattning men man har bland bolagen löst det på olika sätt. Mindre bolag har gått 
samman och delar på specialistresurser medan de större fortfarande har egna 
resurser. 

Den ökade kompetensen på kommunledningskontoret upplevs i huvudsak som positivt 
av bolagen. Det har, som skrivs i föregående kapitel, medfört en hårdare styrning men 
även tillgång till specialistkompetenser. 

I tidigare granskning konstaterades att det finns en bolagsgrupp som utgör 
förvaltningsstöd för verksamheten inom Uppsala Stadshus AB. 
Kommunledningskontoret har utöver detta ett antal stödfunktioner som kan nyttjas av 
de kommunala bolagen. Omfattningen av nyttjandet av stödfunktionerna sker utifrån 
egna bedömda behov hos bolagen. Något uttalat krav från kommunen finns inte 
uttryckt. Vi kan konstatera, förutom att bolagen ska omfattas av Hypergene, att det ser 
ut ungefär likadant idag som vid förra granskningstillfället. 

3.7 Slutsats och rekommendationer 

3.7.1 Uppföljning av tidigare granskning 

Syftet med denna granskning har i huvudsak varit att redovisa nuläget i förhållande till 
de rekommendationer och bedömningar som gjordes i granskningen av ämnet i 
december 2015. De rekommendationer som då gavs var: 

1) Den övergripande strukturen på styrdokumenten, i form av bolagsordningar, 
ägarpolicy och ägardirektiv, bedömer vi som ändamålsenlig. Policydokument 
som gäller för bolagen är dock många och vi bedömer att det finns en otydlighet 
i vilka som är tillämpliga för bolagen. Dokumenten finns specificerade i Mål- och 
budget 2016 vilket är positivt. I kommande förändringar av styrdokumenten är 
det väsentligt att involvera bolagen på ett tydligare sätt, likaså är det angeläget 
att involvera bolagen i kommunövergripande gemensamma beredningar 

Vår bedömning av nuläget är att mycket av detta fortfarande gäller. Vi är möjligen 
något mer kritiska mot formuleringarna i bolagsordningarnas ändamålsformuleringar än 
vad PwC var i sin granskning. Ändamålet bör beskriva varför bolaget ska finnas 
överhuvudtaget, vad det är för nytta med att bedriva verksamheten och dessutom i 
bolagsform. Nuvarande formuleringar säger generellt bara att bolagen ska följa 
gällande lagstiftning. En utveckling av ändamålet kan möjligen återfinnas i 
ägardirektiven som är mer fylliga. Bolagsordningarna behöver i alla fall ses över då de 
hänvisar till kommunallagen (1991:900). I samband med detta rekommenderar vi att 
även då fundera på formuleringarna i ändamålsparagrafen. 

Vad gäller kommunövergripande gemensamma beredningar bedömer vi att det skett 
en klar förbättring. Bolagen är i betydligt högre utsträckning involverade i 
kommunövergripande frågor som berör både nämnder och bolag. 

2) Genomfört projekt för bolagsstyrning har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
och förbättringsåtgärder har identifierats. Det är väsentligt att Kommunstyrelsen 
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under 2016 följer upp beslutade åtgärder. Ambitionen om förstärkningen av 
bolagsstyrningen torde medföra krav på ytterligare resurser. 

Huruvida Kommunstyrelsen under 2016 följt upp beslutade åtgärder har inte ingått i 
denna granskning. Vi kan idag se att mycket av det som beslutades också har 
genomförts. I projektet identifierades ett antal svaga områden: 

- Otydlig ägarvilja, styrsystem och dialog 
- Svag samordning i samhällsbyggnadsprocessen 
- Dålig överblick avseende färdriktning, vägval och prioriteringar 
- Bristfälliga processer mellan bolagen och nämnderna 

Det finns nu en röd tråd i styrningen och den samlade styrbilden är, såsom beslutades, 
inarbetad i mål- och budgetdokumentet. Det är tydligt från ägarens sida att nämnder 
och bolag i huvudsak ska styras och följas upp på likartat sätt. Bolagen omfattas också, 
precis som nämnderna av stadens budgetprocess. Effektmål, verksamhetsplaner, 
affärsplaner står i samklang med Kommunfullmäktiges nio övergripande inriktningsmål. 

Styrgrupp för samhällsbyggnadsprocessen finns där relevanta nämnder och bolag är 
representerade. 

Vad vi till viss del saknar är en samordning av IT, HR och andra administrativa 
funktioner. 

3) Roller i bolagsstyrningen läggs fast i kommunens styrdokument. Väsentliga 
organ utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, styrelse och VD i 
Uppsala stadshus samt styrelse och VD i respektive dotterbolag. Gränsen 
mellan den formella styrningen och den informella styrningen behöver 
diskuteras och tydliggöras, detta gäller framför allt dotterbolagsstyrelsernas roll 
och ansvar. 

Vi bedömer att ingen större förändring har skett. Den formella styrningen är tydlig vilket 
den var även vid förra granskningstillfället. Vad gäller den informella styrningen och 
gränsdragningen till den informella kvarstår rekommendationen att den behöver 
diskuteras och tydliggöras. Den övervägande delen av styrningen sker genom en 
direktkontakt mellan tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och bolagens 
tjänstemän och därmed finns risk att styrelserollen i dotterbolagen blir otydlig. 

I förra granskningen framhölls att en del intervjuade upplevde en ökad tendens till 
detaljstyrning från kommunledningen. Vad PwC menar med kommunledning är oklart 
(politikerna eller tjänstemännen). Vi har i våra intervjuer fått exempel på där centrala 
tjänstemän detaljstyr bolagen enligt våra bedömningar i alltför hög grad. Exempel är 
frågor om småbelopp i samband med ekonomiska uppföljningar. 

4) Bolagens efterfrågan av centralt bemannade stödtjänster har undersökts av 
kommunledningskontoret vilket är ett bra initiativ. Utifrån detta bör en tydlig 
målbild formuleras kring användandet av stödtjänsterna. I detta bör ingå 
övervägande vad gäller risker för suboptimeringar och kvalitetsaspekter. I vår 
granskning har det framkommit vikten av att ha kompetens och tillräckliga 
resurser på Uppsala Stadshusnivå för att styra och stötta bolagen. Flera 
intervjuade har fört fram att detta behöver förstärkas. 
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En klar förbättring har skett. Flera intervjuade vittnar om att kompetensen centralt är 
hög, speciellt inom HR och IT. Här upplever flera av bolagen en bra stöttning. Att 
använda de centrala resurserna är dock frivilligt för bolagen och några av bolagen har 
gått samman för att dela på t ex administrativa resurser. Ytterligare samordning skulle 
kunna ske t ex avseende gemensam växel, informationsresurser IT-system m m. 

5) Beslutade direktiv kring samordning inom kommunkoncernen är på 
övergripande nivå. Enligt vår bedömning skulle tydligare formulerade 
styrsignaler innebära en öka samordning. Ingen samordning sker för 
närvarande beträffande olika IT-system. En samordning bör utredas avseende 
gemensamma ekonomi- och personalsystem. 

Denna rekommendation kvarstår. Det är dessutom efterfrågat av bolagen. 

6) Vidare rekommenderar vi att Uppsala kommuns bolag upprättar en årlig 
bolagsstyrningsrapport med vägledning från Sveriges Kommuner och 
Landstings principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. 
Bolagsstyrningsrapporten bör även omfatta rapportering kring huruvida 
bolagens verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala ändamålet och 
de kommunala befogenheterna. Bolagsstyrningsrapporten blir därmed ett 
underlag för Kommunstyrelsens årliga uppsiktsbeslut enligt kommunallagen 6 
kap 1 §. 

Beslut om årliga uppsiktsbeslut återfinns i 6 kap 9 § i senaste version av 
kommunallagen (2017:725). Det finns inget krav från ägaren att bolagen ska upprätta 
någon bolagsstyrningsrapport. Inget av Uppsala kommuns bolag gör det heller. Vi delar 
PwC:s rekommendation och rekommendationen kvarstår därmed. 

7) Styrelseutvärdering och styrelseutbildning är två områden som bidrar till en 
förbättrad bolagsstyrning. Vi rekommenderar kommunen att ställa krav på att 
styrelseutvärdering ska genomföras och dokumenteras. Utbildningsfrågan bör 
uppmärksammas och planering bör ske för fortsatt utbildning av 
styrelseledamöterna. 

Alla bolag genomför inte en årlig styrelseutvärdering. Krav på styrelseutbildning finns 
inte heller. Däremot planerar några bolag utbildning för sina styrelser i början av nästa 
mandatperiod då det delvis blir nya styrelser efter valet. Med största sannolikhet 
kommer även kommunen att genomföra utbildningar för bolagsstyrelser i o m att den 
nya mandatperioden börjar. 

En styrelseutbildning innebär att gå igenom vilket ansvar styrelsen och enskilda 
styrelseledamöter har, aktuell lagstiftning, kontrollfunktioner, arbetssätt m m. 

Styrelseutvärdering innebär ett utmärkt tillfälle att årligen stämma av att styrelsen har 
ett tydligt direktiv från ägarna vad gäller målsättning med bolaget, styrelsens roll och 
funktion, det löpande arbetet, strategier och fokus framåt m m. 

Vi rekommenderar att styrelseutvärdering sker årligen och att styrelseutbildning sker en 
gång i början av varje mandatperiod då ofta nya ledamöter med ovana vid 
styrelsearbete väljs in. 
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3.7.2 Synpunkter som framkommit i intervjuer som kan förbättra 
bolagsstyrningen 

3.7.2.1 Minskad likriktning 

Processen att ta fram ägardirektiv har förbättrats. De upplevs av bolagen ha tagits fram 
i dialog med dem. Vad man önskar är att varje bolags förutsättningar beaktas i högre 
grad och att likriktningen av ägardirektiven mildras. 

Vidare önskar man en större tydlighet i vilka mål och styrdokument som gäller för varje 
enskilt bolag. Nuvarande formulering är att alla styrdokument som Kommunfullmäktige 
har beslutat om även ska omfatta bolagen. Vår bedömning är att samtliga 
styrdokument inte är tillämpliga för alla bolagen p g a deras helt olika 
verksamhetsinriktningar. Det får till följd att det är upp till respektive bolag att avgöra 
om en policy eller ett styrdokument ska tillämpas eller inte. Detta i sin tur kan leda till 
en försvagad styrning. 

Detsamma gäller för verksamhetsuppföljningen. De nio fullmäktigemålen ska följas upp 
ett antal gånger per år och det är ett betungande arbete för framför allt de små 
bolagen. Varje fullmäktigemål innehåller ett antal delmål och det framgår förvisso i en 
del fall vilka bolag och nämnder som omfattas, men inte alltid. Kommunen skulle kunna 
fundera på hur ett alternativ skulle se ut där färre saker följs upp men där det fokuseras 
mer på varje enskilt bolags karaktär. 

3.7.3 Rekommendationer 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen, för att ytterligare 
öka ändamålsenligheten i bolagsstyrningen, att: 

— Uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen. 

— I samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna. 

— Tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen. 

— Diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella styrningen och den informella 
styrningen, speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 

— Undersöka hur en samordning av administrativa system i syfte att minska 
suboptimering kan ske. 

— Ställa krav på en årlig bolagsstyrningsrapport för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen. 

— Ställa krav på årlig styrelseutvärdering. 
— Ställa krav på styrelseutbildning varje mandatperiod eller när så anses behövas. 
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Granskning av upphandling och inköp 
Kommunrevisionen har inkommit med ovanstående rubricerad skrivelse för yttrande senast 
den 30 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelsen kommenterar kommunrevisionens rekommendationer nedan. 
 
Samtliga avtal bör läggas in i kommunens avtalsdatabas 
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under 2018. 
 
Kommunstyrelsen bör i sina riktlinjer förtydliga hur uppföljning av avtal som tecknats till 
följd av direktupphandlingar ska hanteras 
I de nya riktlinjerna för upphandling och inköp tydliggörs att krav, kriterier och villkor som 
ställs i en upphandling ska följas upp på olika nivåer under avtalstiden samt att alla 
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kommunstyrelsen som ansvarar för kommungemensamma avtal har sedan mars i år förstärkts 
med ytterligare en avtalscontroller.  
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Vad avser uppföljning av avtal till följd av direktupphandlingar ska det alltid ske avseende F-
skatt. Vad gäller när fel på en vara eller tjänst uppstår finns en tydlig rutin på kommunens 
intranät som visar på hur verksamheten ska reklamera. Vid upprepade eller allvarliga fel ger 
den centrala upphandlingsfunktionen stöd oavsett om det gäller avtal över eller under 
direktupphandlingsgränsen.  
 
Arbetssättet kring och ansvaret för utvärdering av genomförda upphandlingar bör 
dokumenteras 
En rutin för utvärdering av genomförda upphandlingar är under framtagande och kommer att 
implementeras under hösten 2018. 
 
Kommunstyrelsen bör verka för att utveckla kontrollerna av att direktupphandlingsgränsen 
efterlevs 
 
Befintliga kontroller av leverantörstrohet bör kompletteras med regelbundna kontroller av 
köp från icke avtalsbundna leverantörer. Dessa kontroller kan lämpligen fokusera på 
leverantörer från vilka det gjorts inköp överstigande beloppsgränsen för när det enligt LOU 
ställs krav på dokumentation. Dessa kontroller syftar dels till att säkerställa att gällande 
beloppsgränser efterlevs, även när det gäller inköp där det inte tecknats avtal. Dels syftar de 
till att identifiera områden där det sker mycket inköp utan att det finns ramavtal eller andra 
avtal. Om sådana områden identifieras kan ramavtal behöva tecknas 
 
Kontroll för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överskrids är enligt gällande 
delegationsordning varje förvaltnings ansvar. I respektive nämnds delegationsordning framgår 
ansvaret för olika typer av upphandlingar, även direktupphandlingar. Respektive nämnd följer 
upp sin delegationsordning. Varje chef ansvarar även för att ingångna avtal följs och att inköp 
görs enligt kommunens inköpsprocess enligt gällande styrdokument. Som framgår ovan 
möjliggör ekonomisystemet kontroll av om inköpsvolymen från en leverantör riskerar 
överstiga gränsen för direktupphandling 
 
I syfte att identifiera områden där upphandling behöver genomföras planeras ett arbete inledas 
under hösten 2018 där den centrala upphandlingsfunktionen regelbundet kontrollerar om köp 
genomförs från icke avtalade leverantörer där inköpsvolymer överstiger gränsen för 
direktupphandling. 
 
Kommunstyrelsen kommer under 2019 att införa e-handel i hela organisationen. E-handel 
förväntas öka avtalstroheten ytterligare då det tydligt visar avtalade varor och tjänster direkt i 
systemet. Införandet av e-handel kommer även att innehålla en obligatorisk utbildning för 
kommunens beställare avseende LOU samt policy och riktlinjer. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017 och har beslutats utifrån 
den risk- och väsentlighetsanalys revisionen genomfört för verksamhetsåret. 

Vår bedömning baseras dels på de arbetssätt och rutiner som finns i Uppsala kommun 
i syfte att säkerställa att såväl lagstiftning som interna krav efterlevs. Bedömningen 
baseras därtill på den detaljgranskning vi gjort inom ramen för granskningen. När det 
gäller detaljgranskningen ska dock framhållas att den inte är baserad på ett 
representativt urval av samtliga inköp i Uppsala kommun. Vi har använt ett riktat urval 
som i stor utsträckning (dock inte fullt ut) fokuserat på att fånga företeelser som 
indikerar att inköpet kan vara förenat med oklarheter. Antalet inköp vi valt att 
detaljgranska, 16 fakturor från 15 olika leverantörer, bör också ställas i relation till att 
kommunen, enligt uppgift, årligen hanterar ca 365 000 leverantörsfakturor.  

Med detta sagt är vår sammanfattande bedömning att det finns vissa 
utvecklingsområden vad gäller Uppsala kommuns inköps-/upphandlingsverksamhet 
inklusive kontroller och arbetssätt för att säkerställa att såväl lagstiftning som interna 
styrdokument efterlevs.  

I granskningen konstateras att alla avtal ska läggas in i kommunens avtalsdatabas men 
att det endast undantagsvis görs när det gäller avtal tecknade till följd av 
direktupphandling. Vi kan således konstatera att det görs avsteg från gällande policy 
när det gäller en stor del av de avtal som tecknas till följd av direktupphandling. Detta 
innebär enligt oss en risk för att det blir svårare att säkerställa att LOU efterlevs, inte 
minst när det gäller beloppsgränsen för direktupphandling. I vår detaljgranskning har vi 
funnit ett antal fall där olika verksamheter genomfört direktupphandlingar var och en för 
sig men som sammantaget kommer upp i summor som innebär att det inte kan 
uteslutas att det handlar om otillåtna direktupphandlingar. 

När det gäller kontroll av de leverantörer som anlitas köper Uppsala kommun in en 
tjänst från ett företag som heter Inyett. Tjänsten innebär att kontroller av en rad olika 
”hårda fakta” kan ske gällande samtliga leverantörer. När det gäller kontroller av att 
leverantörerna är godkända för F-skatt uppges indikationsmejlen från Inyett bara följas 
upp ”om det är en avtalad leverantör eller om beloppet är högre”. Vi menar att kontroll 
av F-skatteregistrering bör ske avseende samtliga inköp. 

Ansvaret för kontroll av att det sammanlagda värdet av den upphandlande 
myndighetens inköp inte överstiger de i LOU stipulerade beloppsgränserna ligger enligt 
vår granskning på respektive förvaltning. Enligt vår mening kan det vara förenat med 
risk att detta ansvar läggs på respektive förvaltning eftersom det enligt vår uppfattning 
inte är självklart att de olika nämnderna var och en för sig kan betraktas som egna 
upphandlande myndigheter i samtliga fall. 

I granskningen konstaterar vidare att det finns vissa mindre brister när det gäller om 
leverantörsregistret är underhållet i en omfattning så att leverantörerna är säkert och 
korrekt identifierade samt hanterade på ett sätt som överensstämmer med kommunens 
styrdokument. 
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Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i denna granskning 
lämnar vi följande rekommendationer: 

• Samtliga avtal bör läggas in i kommunens avtalsdatabas 

• Kontroll beträffande F-skatteregistrering bör ske avseende samtliga inköp  

• Kommunstyrelsen bör i sina riktlinjer förtydliga hur uppföljning av avtal som 
tecknats till följd av direktupphandlingar ska hanteras 

• Arbetssättet kring och ansvaret för utvärdering av genomförda upphandlingar 
bör dokumenteras 

• Kommunstyrelsen bör verka för att utveckla kontrollerna av att 
direktupphandlingsgränsen efterlevs  

• Befintliga kontroller av leverantörstrohet bör kompletteras med regelbundna 
kontroller av köp från icke avtalsbundna leverantörer. Dessa kontroller kan 
lämpligen fokusera på leverantörer från vilka det gjorts inköp överstigande 
beloppsgränsen för när det enligt LOU ställs krav på dokumentation. Dessa 
kontroller syftar dels till att säkerställa att gällande beloppsgränser efterlevs, 
även när det gäller inköp där det inte tecknats avtal. Dels syftar de till att 
identifiera områden där det sker mycket inköp utan att det finns ramavtal eller 
andra avtal. Om sådana områden identifieras kan ramavtal behöva tecknas. 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017 och har beslutats utifrån 
den risk- och väsentlighetsanalys revisionen genomfört för verksamhetsåret. 

Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade 
leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar, och fullgör sina 
skyldigheter gentemot samhället. Kompletteringen med en egen policy har som syfte 
att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt 
kostnad samtidigt som det tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. 
Rimligtvis ska ett agerande i enlighet med policyn medverka till en marknadssituation 
som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket i sin tur över tid 
medverkar till affärsmässighet.  

Revisionen utesluter inte att det finns en risk för att inköp görs där avsteg gjorts från 
direktiv, lag och/eller policy. Inköp kan även ha gjorts av icke avtalsbundna 
leverantörer. Bristande efterlevnad leder inte sällan till fördyringar och/eller 
kvalitetsbrister. Revisionen bedömer det därför som väsentligt att det kan säkerställas 
att det finns giltiga avtal baserad på korrekta upphandlingar med de leverantörer som 
betalats för varor och tjänster. Lika väsentligt är att inköpen gjorts av leverantörer som 
följer lagar och förordningar, och fullgör sina skyldigheter gentemot samhället. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner kring upphandlingar och inköp behöver granskas. 
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

• Vilka rutiner och riktlinjer finns vad gäller inköp?  

• Hur säkerställs efterlevnaden av gällande rutiner och riktlinjer?  

• Finns generella rutiner för att utvärdera genomförda upphandlingar och avtal i 
syfte att förbättra upphandlingen till nästa tillfälle?  

• Vilka rutiner finns för att följa upp avtalstrohet?  

• Hur sker kontroll av avtalsefterlevnad och eventuell avvikelserapportering?  

• Vilka rutiner finns för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas vid 
inköp?  

• Hur säkerställs möjligheten att avtalen kan brytas vid brister och eventuella 
rutiner för detta?  

• Har enskilt inköp föregåtts av upphandling som efterlever direktiv, lag och 
kommunens policy med därtill hörande tillämpningsföreskrifter? 

• Är leverantörsregistret underhållet i en omfattning så att leverantörerna är 
säkert och korrekt identifierade samt hanterade på ett sätt som 
överensstämmer med kommunens policy?  

• Har det funnits interkontrollmoment i 2017 års interkontrollplan omfattande upp-
handling och inköp? Har de interkontrollåtgärder som i så fall varit kopplade till 
dessa utförts? Vad har rapporterats och åtgärdats?  

Granskningen omfattar inköp gjorda inom Uppsala kommun (primärkommunen) under 
de första elva månaderna 2017.   

Granskningen avser kommunstyrelsen i sin samordnande roll, men omfattar all 
upphandling i kommunen.   

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:  

• Kommunallagen 6 kap. 6 §  

• Lagen om offentlig upphandling  

• Inköps- och upphandlingspolicy  

• Reglemente för intern kontroll  

• Övriga tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av rutinbeskrivningar, 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 
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— Granskning av inköp  

— Granskning av internkontrollmoment i 2017 års interkontrollplaner omfattande 
upphandling och inköp  

Rapporten är faktakontrollerad av redovisningschef samt inköpschef. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Lagen om offentlig upphandling 
Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter, som till exempel 
statliga myndigheter, kommuner och landsting, på bästa sätt ska använda de offentliga 
medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av 
konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Värdet av upphandlingen i 
Sverige uppskattas till ca 600 miljarder kronor per år. 

De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande 
myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet 
kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera 
upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. Även kommunala 
och statliga aktiebolag omfattas av begreppet upphandlande myndighet. 

Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av 
tjänst, avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen. Är det 
fråga om en upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska 
bestämmelserna i 19 kap. LOU tillämpas.  

Gränsen för direktupphandling uppgår från 1 januari år 2018 till högst 586 907 kr, 
motsvarande 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Tröskelvärdet för varor och 
tjänster uppgår till 1,36 mnkr för statliga myndigheter och ca 2,10 mnkr för övriga 
upphandlande myndigheter. Vid upphandling av byggentreprenader uppgår 
tröskelvärdet till ca 53 mnkr. Beroende på beloppsgräns kan olika förfaranden väljas för 
upphandling. 

Då denna granskning avser 2017 har vi dock utgått från de beloppsgränser som gällde 
från och med 1 januari 2016. När det gäller direktupphandling uppgick beloppsgränsen 
då till 534 890 kr.  

En upphandlande myndighet ska vid genomförande av en upphandling fastställa 
kontraktets värde. Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för 
avtalets hela löptid. Upphandling får inte delas upp och beräkningen får inte 
konstrueras i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av 
samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska räknas samman.  
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3.2 Direktupphandling 
Tröskelvärdena, som de ovan redovisade beloppsgränserna utgår från, revideras 
vartannat år. I och med revideringen 2014 infördes dessutom nya bestämmelser i LOU 
gällande direktupphandling. I de fall upphandlingens värde överstiger 100 000 kr 
exklusive moms ska den upphandlande myndigheten dokumentera skälen för beslutet 
och annat av betydelse vid upphandlingen.  

Därtill infördes krav på att upphandlande myndigheter ska fastställa riktlinjer för direkt-
upphandling.  

I Upphandlingsmyndighetens1 vägledning för direktupphandling anges att när man 
beräknar värdet av ett avtal ska man beräkna det maximala belopp som kan komma att 
betalas sammanlagt under hela den tid avtalet gäller. Det innebär att exempelvis 
eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att 
utnyttjas. Vid beräkningen av avtalsvärdet ska man inte bara se till värdet av det 
aktuella avtalet utan man måste också räkna in alla direktupphandlingar av samma 
slag som myndigheten har genomfört eller kommer att genomföra under 
räkenskapsåret.  

Detta innebär att man måste tänka på det kommande behovet vid beräkning av 
avtalsvärdet samt att det kan handla om liknande inköp men från olika leverantörer. 
Kontrollen utifrån beloppsgränserna kan således inte enbart fokusera på leverantör. 
Det saknas vägledande praxis i fråga om vad som utgör en upphandling av samma 
slag. Upphandlingar av sådana varor, tjänster och byggentreprenader som typiskt sett 
tillhandahålls av en leverantör bör dock räknas samman. I Upphandlingsmyndighetens 
vägledning för direktupphandling står följande att läsa. ”Exempelvis kulspetspennor, 
radergummin och pennvässare utgör enligt detta resonemang upphandlingar av 
samma slag, eftersom de vanligen tillhandahålls av leverantörer som säljer 
kontorsmaterial”. Det finns även två domar från Kammarrätten i Stockholm från 2013, i 
vilka det slås fast att juridiska tjänster är att betrakta som tjänster av samma slag även 
om det handlar om olika rättsområden2. 

I praktiken innebär alla inköp som inte avser något av nedanstående en 
direktupphandling.  

• Inköp inom ramen för genomförd upphandling enligt de olika förfaranden som 
definieras i 6 kap. LOU 

• Inköp inom ramen för tecknat ramavtal 

Därmed inte sagt att det måste tecknas avtal gällande samtliga direktupphandlingar.  

                                                
1  Upphandlingsmyndigheten tog 2015-09-01 över ansvaret från Konkurrensverket för att utveckla, förvalta 

och stödja andra myndigheters upphandling. 
2 Mål nr. 1965-13 samt mål nr. 2504-13 
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3.3 Policy, riktlinjer, reglementen och övriga styrdokument 

3.3.1 Upphandlingspolicy med riktlinjer 
Uppsala kommuns nu gällande Upphandlingspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 
2014-02-24. Bland annat mot bakgrund av förändringar i lagstiftningen pågår ett arbete 
med att ta fram nya styrdokument i kommunen. Enligt uppgift beräknas ny policy med 
tillhörande riktlinjer fastställas av kommunfullmäktige 2018-03-26. 

Av den vid granskningen gällande upphandlingspolicyn framgår att den ”omfattar all 
upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och 
byggentreprenader och gäller för hela Uppsala kommun som koncern […]”. Vidare 
framgår att det till policyn ”hör riktlinjer som beskriver hur upphandlingsverksamheten 
och avtalsarbetet genomförs i kommunen.” Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen 
2014-02-05 och reviderades 2014-06-18.  

Av riktlinjerna framgår bland annat att samtliga ”medarbetare i kommunen och de 
kommunala bolagen är delaktiga i att upphandlingspolicyn efterlevs och är skyldiga att 
känna till och använda de kommun- respektive koncerngemensamma ramavtal som 
upprättas.” 

I riktlinjerna anges också att Uppsala kommun är en upphandlande myndighet men att 
kommunens nämnder därutöver kan agera som självständiga upphandlande 
myndigheter och ingå avtal som är avsedda för endast en viss nämnds verksamhet.  

Vidare framgår det av riktlinjerna att kommunens medarbetare är skyldiga att känna till 
och utnyttja kommungemensamma ramavtal och därmed säkerställa en hög 
avtalstrohet.  

Riktlinjerna anger också att ”Samtliga avtal och kontrakt som kommunen (såväl 
gemensamma och nämndspecifika) och bolagen ingår ska läggas in i” kommunens 
avtalsdatabas och att de återfinns via Insidan, kommunens intranät. 

I granskningen framförs att samtliga avtal ska läggas in i kommunens avtalsdatabas 
men att det i praktiken bara är de avtal som tecknats till följd av annonserade 
upphandlingar som fullt ut läggs in i avtalsdatabasen. Avtal tecknade till följd av 
direktupphandlingar uppges endast undantagsvis läggas in i kommunens 
avtalsdatabas. Dock påpekas att samtliga avtal, även sådana tecknade till följd av 
direktupphandling, ska finnas registrerade i kommunens diarium.  

Vidare framförs att den nuvarande avtalsdatabasen infördes 2013 och att alla då kända 
avtal registrerades i databasen. Däremot uppges att det inte finns något krav på att 
äldre avtal ska läggas in i avtalsdatabasen, vilket innebär att det kan finnas avtal som 
tecknats före 2013 och som inte återfinns i avtalsdatabasen.  

I den förstudie gällande tillämpningen av LOU som KPMG genomförde på uppdrag av 
revisorerna under våren 2017 framkom att de avtal som enheten för upphandling och 
inköp ansvarar för återfinns i kommunens avtalsdatabas medan samtliga 
förvaltningsspecifika avtal inte gör det. Enligt uppgift har enheten för upphandling och 
inköp efter nämnda förstudie identifierat ”några verksamheter” som tecknade egna 
avtal utan att lägga in dem i avtalsdatabasen. I våra intervjuer nämns att det 
fortfarande pågår arbete med att registrera samtliga avtal i avtalsdatabasen. 
Beträffande en av de verksamheter som inte registrerat sina avtal uppges att samtliga 
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avtal nu lagts in i avtalsdatabasen. Vidare framförs att den aktuella verksamheten även 
fått utbildning i exempelvis registervård.   

Kommentarer 
Som framgår ovan framförs det i granskningen att alla avtal ska läggas in i 
avtalsdatabasen men att det endast undantagsvis görs när det gäller avtal tecknade till 
följd av direktupphandling. Vi kan således konstatera att det görs avsteg från gällande 
policy när det gäller en stor del av de avtal som tecknas till följd av direktupphandling. 

Detta innebär enligt oss en risk för att det blir svårare att säkerställa att LOU efterlevs, 
inte minst när det gäller beloppsgränsen för direktupphandling. Om det är så att olika 
enheter var och en för sig tecknar avtal till följd av direktupphandlingar utan att avtalen 
registreras finns en icke oväsentlig risk att den upphandlande myndigheten 
sammantaget kommer upp i summor som överstiger direktupphandlingsgränsen. Om 
även avtal tecknade till följd av direktupphandling registrerades skulle en enhet som 
har behov av att göra en direktupphandling redan från början kunna få information om 
det finns någon annan enhet som redan tecknat ett avtal beträffande samma typ av 
tjänst. Utan en fullständig och samlad överblick över tecknade avtal försvåras enligt vår 
mening en ändamålsenlig intern kontroll, vilket i sin tur innebär en ökad risk för att 
kommunen åläggs att betala upphandlingsskadeavgift eller böter. Det finns också risk 
för att leverantörer begär att ingångna avtal ska ogiltigförklaras.   

Som framgår i bilaga 1 har vi i vår detaljgranskning funnit ett antal fall där olika 
verksamheter genomfört direktupphandlingar var och en för sig men som sammantaget 
kommer upp i summor som innebär att det inte kan uteslutas att det handlar om 
otillåtna direktupphandlingar.  

3.3.2 Riktlinjer för direktupphandling 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling ingår som en del i de till 
upphandlingspolicyn relaterade övergripande riktlinjerna. Inom ramen för granskningen 
har vi därtill tagit del av en Instruktion för direktupphandling, daterad 2015-02-20. 
Instruktionen uppges finnas tillgänglig via Insidan.  

Av riktlinjerna för direktupphandling framgår att en direktupphandling förutsätter att 
lämpligt ramavtal saknas. Eventuell förekomst av ramavtal ska antingen kontrolleras 
via kommunens avtalsdatabas eller med enheten för upphandling och inköp.  

Som framgår av stycke 3.2 anger LOU att den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera skälen för beslutet och annat av betydelse vid upphandlingen i de fall 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kr exklusive moms. Av kommunens riktlinjer 
anges att denna dokumentationsplikt gäller från 50 000 kr. Vidare ska en förfrågan gå 
ut till minst tre leverantörer om direktupphandlingen beräknas överstiga 50 000 kr.  

Som också framgår av stycke 3.2 ska värdet av samtliga direktupphandlingar av 
samma slag under ett räkenskapsår räknas samman. I kommunens riktlinjer anges 
följande beträffande varor och tjänster av samma slag: 

Med varor och tjänster ”av samma slag” avses bland annat att de  

1. kan tillhandahållas av en och samma leverantör,  

2. upphandlas samtidigt eller i nära anslutning till varandra,  
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3. har identiskt eller likartat användningsområde  

I riktlinjerna för direktupphandling anges också vad dokumentationen ska omfatta i de 
fall värdet av direktupphandlingen överstiger 50 000 kr.  

Instruktion för direktupphandling 
Som nämnts ovan har vi tagit del av en instruktion för direktupphandling som finns 
tillgänglig via Insidan. Då denna instruktion är fastställd 2015 anges beloppsgränsen 
för direktupphandling till 505 800 kr eftersom det var den då gällande beloppsgränsen 
enligt LOU. I instruktionen anges att direktupphandling inte får genomföras om 
inköpsvärdet beräknas överstiga 505 800 kr. Då ska upphandlingen annonseras i 
enlighet med kraven i LOU.  

Vidare anges bland annat följande i instruktionen:  

Om du misstänker att behov av samma vara, tjänst eller entreprenad finns utanför din 
egen nämnd kan du kontakta upphandlingsenheten för att se om fler upphandlingar 
inom samma område kan vara på gång. 

Instruktionen avslutas med en steg-för-steg-lista som konkret beskriver hur 
direktupphandlingar ska gå till. Listan innehåller tio punkter på saker som ska göras 
eller beaktas innan beslut om tilldelning samt fyra punkter på saker som ska göras efter 
beslut om leverantör fattats.  

3.3.3 Attestreglemente 
Uppsala kommuns attestreglemente fastställdes av fullmäktige 2016-10-03. Av 
reglementet framgår att det ska bidra till en rättvisande redovisning och motverka 
oegentligheter. Målsättningen anges vara att säkerställa att transaktioner som bokförs 
är korrekta avseende: 

• Beställning  

• Prestation  

• Bokföringsunderlag  

• Betalningsvillkor  

• Bokföringstidpunkt  

• Kontering  

• Beslut  

När det gäller punkten beställning anges att ”Den person som beställer varor eller 
tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra kontroller 
mot styrdokument för upphandling.” I våra intervjuer framförs att det är oklart på vilket 
sätt och i vilken omfattning dessa kontroller genomförs.  

I reglementets § 7 Attesttyper, anges följande: 
Sakattest (förattest)  

• Kontroll av att leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt samband finns 
mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet.  
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• Kontroll av belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, händelsens 
underlag och den verkliga leveransen.  

• Säkerställ att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera händelsen.  

• Angivelse av korrekt kontering och periodisering av underlaget eller i systemet för 
registrering av ekonomisk händelse.  

Slutattest (beslutsattest)  

• Intygande och beslut att leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt 
samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet.  

• Intygande och beslut att belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, 
händelsens underlag och den verkliga leveransen.  

• Intygande och beslut att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera 
händelsen.  

• Intygande och beslut om att korrekt kontering och periodisering av underlaget 
eller i systemet för registrering av ekonomisk händelse  

Vidare anges att samtliga fakturor överstigande 200 000 kr granskas i ett extra steg. 
Kontrollen ska delegeras till en ekonom med ansvar för eller insyn i respektive nämnds 
verksamhet och innebär en extra granskning av: 

• Fakturans korrekthet (att den uppfyller krav på verifikat i Uppsala kommun).  

• Fakturans belopp (att skannat belopp motsvarar originalfakturans belopp).  

• Fakturans kontering (att den kontering som angivits är rimlig).  

• Bedömning av huruvida den ekonomiska händelsen utgör en driftskostnad eller 
en investering.  

• Fakturans periodisering (att den periodiserats över korrekt nyttjandeperiod).  

Kommentarer 
Utifrån de kontakter vi haft med främst beslutsattestanter, men även förattestanter 
inom ramen för den detaljgranskning som redogörs för i bilaga 1, tolkar vi det som att 
attest av fakturor till viss del grundar sig på rimlighetsuppskattningar och förtroenden 
gentemot de kollegor som sakgranskat fakturan. Om det fungerar på detta sätt 
generellt är det inte bra. Vår rekommendation är därför att kommunen bör genomföra 
regelmässiga stickprovskontroller av attesterade fakturor med avseende på såväl 
avtalstrohet som prestation och avtalat pris. 

Som framgår av bilaga 1 har vi i vår detaljgranskning funnit exempel på ekonomiska 
transaktioner där attestanterna har brustit i sitt ansvar enligt attestreglementets § 7. 

3.4 Uppföljning 
Enligt de till upphandlingspolicyn hörande riktlinjerna ansvarar respektive beställare av 
avtalet tillsammans med upphandlingsfunktionen för att uppföljning sker. I riktlinjerna 
anges bland annat följande: 

Ett systematiskt uppföljningsarbete av ingångna ramavtal och kontrakt säkerställer att 
efterfrågad kvalitet och annan prestanda uppnås, att avtalade priser erhålls, att 
leverantörer fullgör sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter och 
att de i övrigt lever upp till sina åtaganden enligt ramavtal eller kontrakt. 
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Uppföljning sker på flera olika sätt och på olika nivåer. Vi har i denna granskning valt 
att översiktligt beskriva följande delar av uppföljningsarbetet: Kontroll av leverantörer, 
kontroll av leverantörstrohet, avtalsuppföljning, utvärdering av genomförda 
upphandlingar samt kontroll av gällande beloppsgränser.  

3.4.1 Kontroller beträffande leverantörerna 
Uppsala kommun köper in en tjänst från ett företag som heter Inyett som innebär att 
kontroller av en rad olika ”hårda fakta” kan ske gällande samtliga leverantörer. Dessa 
kontroller omfattar bland annat kontroll av kreditvärdighet, eventuella skulder, om 
leverantören finns med på Svensk Handels ”svarta lista” och om leverantören innehar 
F-skattsedel. Inyetts kontroller kan även fånga orimligt höga belopp (i förhållande till 
tidigare betalningar till samma leverantör).  

Enligt kommunens rutin för nyupplägg, ändringar och godkännande av leverantörer i 
leverantörsregistret ska kontroll mot Inyett alltid göras vid registrering av en ny 
leverantör. 

I vår granskning framförs vidare att det dagligen görs en kontroll av samtliga 
betalningar genom att en betalfil körs genom Inyetts register vilket resulterar i ett 
automatgenererat mejl som dels går till reskontraenheten, dels till enheten för 
upphandling och inköp. I det automatgenererade mejlet framgår eventuella avvikelser. I 
våra intervjuer framförs att man inom reskontraenheten ska ta del av detta 
automatgenererade mejl direkt på morgonen för att vid behov snarast kunna stoppa 
eventuella betalningar som på ett eller annat sätt är förenade med avvikelser. Även 
inom enheten för upphandling och inköp ska det automatgenererade mejlet från Inyett 
enligt uppgift kontrolleras dagligen. Det uppges dock inte förekomma något 
informationsutbyte eller liknande mellan de två olika enheterna beträffande de 
eventuella avvikelser som Inyett identifierar. De två olika enheterna gör dessa 
kontroller för egen räkning på varsitt håll.  

Vi har i vår detaljgranskning funnit flera exempel på leverantörer som inte är 
registrerade för F-skatt trots att det på fakturorna från dessa leverantörer anges att de 
är godkända för F-skatt. Från enheten för upphandling och inköp framförs att 
indikationsmejlen angående F-skatt följs upp ”om det är en avtalad leverantör eller om 
beloppet är högre”. Från reskontraenheten framförs att man inte följt upp 
indikationsmejlen angående F-skatt.  

Ovanstående innebär att inköp till lägre belopp i dagsläget inte kontrolleras vad gäller 
leverantörens F-skatteregistrering.  

I sammanhanget framförs att kommunen eventuellt ska köpa in ny tjänst från Inyett 
som innebär att hela leverantörsregistret skannas av varje natt för att se om företag 
blivit av med sin F-skatt.  

I vår detaljgranskning har vi funnit att betalningar gått till en avtalsbunden leverantör 
som inte är registrerad för F-skatt. Detta uppges dock inte har fångats av Inyetts 
kontroller. Enligt uppgift kom en första varning från Inyett beträffande denna leverantör 
så sent som månadsskiftet februari-mars 2018 trots att leverantören enligt vår 
granskning saknade F-skatteregistrering. Enheten för upphandling och inköp ska då ha 
tagit kontakt med Inyett för att utreda detta och då fått svaret att det berott på att 
leverantören sekretessklassat sitt gironummer. Kontroll gällande F-skatt ska därmed 
inte ha skett.  
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Kommentarer 
Som framgår ovan ska kontroll mot Inyett, enligt kommunens rutin för nyupplägg, 
ändringar och godkännande av leverantörer i leverantörsregistret, alltid göras vid 
registrering av en ny leverantör. Enligt rutinen ska man för att söka på en leverantör 
antingen skriva i ”org.nr, namn, bank- eller plusgiro". Vår rekommendation är att enbart 
använda organisationsnummer som sökkriterium. Denna rekommendation baserar vi 
på att det säkraste sättet att identifiera en aktiv näringsdrivande association är via ett 
registreringsnummer, så som organisationsnummer. Ett gironummer är inte lika säkert 
sökkriterium vilket inte företagsnamn heller är då det inte sällan finnas flera olika 
näringsdrivande associationer med snarlika namn.  

Vi kan konstatera att såväl reskontraenheten som enheten för upphandling och inköp 
dagligen ska ta del av de automatgenererade mejlen från Inyett men att ingen av 
enheterna följer upp indikationsmejlen avseende F-skatt om det handlar om inköp till 
lägre belopp gjorda från icke avtalsbundna leverantörer. Enligt vår uppfattning bör 
kontroll beträffande F-skatteregistrering ske avseende samtliga inköp. Om en 
leverantör inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt 
dra av skatt på arbetsersättningen. När en betalning sker till en leverantör som saknar 
F-skattsedel riskerar kommunen att i efterhand behöva betala in både skatter och 
avgifter till Skatteverket.  

Vi anser att ett närmare samarbete mellan de två enheterna som tar del av dessa 
kontroller bör eftersträvas. Dels för att vissa delar av kontrollerna, som i fallet med F-
skatt, riskerar att förbises. Dels för att undvika dubbelarbete. 

3.4.2 Leverantörstrohet 
I våra intervjuer framförs att det i dagsläget inte finns något enkelt sätt att kontrollera 
avtalstrohet, det vill säga att inköp från avtalsbundna leverantörer sker inom ramen för 
det aktuella avtalet. Dock påpekas att kommunen inom kort kommer att införa e-handel 
fullt ut3 vilket kommer att innebära förbättrade möjligheter att följa upp avtalstrohet.  

Det som i dagsläget kan följas upp på ett strukturerat sätt är leverantörstrohet, genom 
att samköra avtalsdatabasen med leverantörsreskontran där kontroll görs mot 
organisationsnummer. Dessa kontroller uppges ske kontinuerligt. Vidare uppges att 
enheten för upphandling och inköp har föreslagit att denna typ av uppföljning ska 
struktureras på ett tydligare sätt så att uppföljning gällande alla förvaltningar ska ske på 
samma sätt. Enligt förslaget ska förvaltningarna kvartalsvis förses med resultat från 
dessa uppföljningar.  

I vår registeranalys har vi funnit ett fåtal poster i avtalsdatabasen som antingen har ett 
felaktigt utformat organisationsnummer alternativt ett organisationsnummer som inte 
finns registrerat hos Skatteverket. 

Kommentarer 
För att kontrollen av leverantörstrohet ska vara fullt ut tillförlitlig är det viktigt att 
korrekta uppgifter finns registrerade i kommunens register. Även om vi endast funnit ett 
fåtal poster med felaktiga organisationsnummer vill vi ändå understryka vikten av att 
säkerställa att korrekta uppgifter finns registrerade i kommunens register.  

                                                
3 Vid tidpunkten för granskningen uppges att e-handel tillämpas inom en begränsad del av organisationen.  
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Vidare kan vi konstatera att vi i vår detaljgranskning har funnit exempel på bristande 
leverantörstrohet. Detta tyder på att det finns utvecklingsbehov vad gäller uppföljningen 
av leverantörstroheten hos respektive nämnd.  

3.4.3 Avtalsuppföljning 
Av de till upphandlingspolicyn hörande riktlinjerna framgår följande beträffande 
avtalsuppföljning: 

Alla krav, kriterier och villkor som ställs i en upphandling ska kunna följas upp och respek-
tive beställare av avtalet har tillsammans med upphandlingsfunktionen ansvar för att 
uppföljning genomförs. 

I våra intervjuer framförs att detta endast avser annonserade upphandling. Avtal 
tecknade till följd av direktupphandlingar följs således inte upp på detta sätt.  

Avtalsuppföljningar sker på olika nivåer. Vissa förvaltningar har egna avtalscontrollers 
(eller motsvarande) som arbetar med uppföljningar av den aktuella nämndens 
upphandlade avtal. När det gäller de förvaltningar som inte har egna avtalscontrollers 
hjälper enheten för upphandling och inköp till. Vid tidpunkten för intervjuerna uppges 
det finnas en avtalscontroller inom enheten för upphandling och inköp men att det från 
och med 1 mars 2018 kommer att anställas ytterligare en avtalscontroller.  

Vidare uppges att de avtalsuppföljningar som enheten för upphandling och inköp i 
dagsläget hjälper till med endast äger rum när det kommer signaler om någon typ av 
brist eller liknande som påkallar ett behov av uppföljning.  

I och med att man från och med 1 mars är två avtalscontrollers uppges dock 
ambitionen vara att jobba fram en strategi för att jobba mer proaktivt när det gäller 
avtalsuppföljningar.  

Denna typ av avtalsuppföljning gäller endast de avtal som tecknats till följd av en 
annonserad upphandling. För de avtal som tecknats till följd av direktupphandling finns 
inga rutiner för avtalsuppföljning.   

Om brister uppmärksammas när det gäller en leverantörs fullföljande av ett avtal 
uppges det vara den inom kommunen berörda verksamheten som i första hand 
ansvarar för reklamation eller liknande. Om det handlar om allvarliga och/eller 
upprepade brister uppges dock att enheten för upphandling och inköp kopplas in, 
exempelvis genom att vara med vid möten med den aktuella leverantören. Om det 
skulle gå så långt som att en hävning av avtalet kan vara aktuell kopplas dessutom 
alltid jurister in i ärendet.  

Samtliga avtal uppges innehålla vites- och/eller hävningsklausuler som säkerställer 
möjligheten att vidta adekvata åtgärder vid brister.  

Kommentarer 
Även om avtal som tecknats till följd av direktupphandling endast avser ett specifikt 
behov anser vi att det finns anledning att även följa upp sådana avtal.  

Vi anser att kommunstyrelsen i sina riktlinjer bör förtydliga hur uppföljning av avtal som 
tecknats till följd av direktupphandlingar ska hanteras.  

Vi ser positivt på att det finns ambitioner om att arbeta mer proaktivt när det gäller 
avtalsuppföljningar. 
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3.4.4 Utvärdering av genomförda upphandlingar 
I samtliga annonserade upphandlingar finns en så kallad beställargrupp bestående av 
representanter från den verksamhet som kommer att vara ”ägare” av avtalet. I de fall 
det handlar om övergripande upphandlingar utan någon specifik ägare kan 
medarbetare inom organisationen som är intresserade av området själva anmäla 
intresse för att ingå i beställargruppen. Intresseanmälan uppges ske via en länk på 
Insidan där alla kommande upphandlingar finns förtecknade.  

Inför att ett avtal löper ut ska beställargruppen träffas för att utvärdera hur avtalet har 
fungerat ur olika perspektiv. Detta finns inte dokumenterat i någon rutin eller 
beskrivning av upphandlingsprocessen, däremot påpekas att det i rollen som 
upphandlare ingår att göra denna typ av utvärderingar. Det uppges så att säga vara en 
del av professionen.   

Denna typ av utvärdering gäller endast för annonserade upphandlingar. 

Kommentarer 
Vi anser att arbetssättet kring och ansvaret för den typen av utvärdering som beskrivs 
ovan bör dokumenteras. 

3.4.5 Kontroll av gällande beloppsgränser 
När det gäller kontroll av att det sammanlagda värdet av den upphandlande 
myndighetens inköp inte överstiger de i LOU stipulerade beloppsgränserna framförs att 
det ansvaret ligger på respektive förvaltning. 

Kommentarer 
Som vi nämnde i kommentarerna till stycke 3.3.1 ovan ser vi en risk med att avtal 
tecknade till följd av direktupphandling inte registreras i kommunens avtalsdatabas 
eftersom det försvårar uppföljning i syfte att säkerställa att gällande beloppsgränser 
inte överskrids.  

Vidare ser vi att det kan vara förenat med risk att ansvaret för denna kontroll läggs på 
respektive förvaltning eftersom det enligt vår uppfattning inte är självklart att de olika 
nämnderna var och en för sig kan betraktas som egna upphandlande myndigheter i 
samtliga fall.  

Vi menar att kommunstyrelsen bör verka för att utveckla kontrollerna av att 
direktupphandlingsgränsen efterlevs. 

Vi anser också att de kontroller av leverantörstrohet som redogjorts för i stycke 3.4.2 
ovan med fördel kan kompletteras med regelbundna kontroller av köp från icke 
avtalsbundna leverantörer. Dessa kontroller kan lämpligen fokusera på leverantörer 
från vilka det gjorts inköp överstigande beloppsgränsen för när det enligt LOU ställs 
krav på dokumentation. Dessa kontroller syftar dels till att säkerställa att gällande 
beloppsgränser efterlevs, även när det gäller inköp där det inte tecknats avtal. Dels 
syftar de till att identifiera områden där det sker mycket inköp utan att det finns 
ramavtal eller andra avtal. Om sådana områden identifieras kan ramavtal behöva 
tecknas.    
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3.5 Övriga iakttagelser från genomförd registeranalys 
Den detaljgranskning som presenteras i bilaga 1 är baserad på en analys av data från 
ett antal olika register, såsom kommunens leverantörsregister, leverantörsreskontra 
och avtalsdatabas men även register från Skatteverket.  

Vi kan i granskningen konstatera att det finns ett fåtal leverantörer (i förhållande till det 
totala antalet leverantörer) i leverantörsregistret som antingen saknar 
organisationsnummer eller där det angivna organisationsnumret inte överensstämmer 
med Skatteverkets uppgifter.  

Vi kan också konstatera att ca 500 leverantörer finns registrerade under minst två olika 
leverantörsnummer i leverantörsregistret. Det kan i vissa fall exempelvis handla om att 
olika förvaltningar inom en kommun är registrerade under flera olika 
leverantörsnummer eller att olika lokala enheter inom en större affärskedja (med 
gemensamt organisationsnummer) behöver registreras som separata leverantörer. I 
andra fall kan det dock handla om att en och samma leverantör helt enkelt har 
registrerats under olika leverantörsnamn.  

Kommentarer 
Enligt kommunens rutin för nyupplägg, ändringar och godkännande av leverantörer i 
leverantörsregistret ska upplägg av leverantör ske om inte leverantören redan finns 
upplagd i reskontran. För vissa leverantörer finns det, som beskrivits ovan, legitima 
skäl att lägga upp samma leverantör flera gånger och under flera olika 
leverantörsnummer medan det för andra inte finns det. Enligt vår bedömning indikerar 
mängden ”dubbelregistrerade” leverantörer att rutinen för nyupplägg, ändringar och 
godkännande av leverantörer i leverantörsregistret inte följts fullt ut.  

Mot bakgrund av ovanstående kan vi utifrån vår registeranalys konstatera att det finns 
vissa mindre brister när det gäller om leverantörsregistret är underhållet i en omfattning 
så att leverantörerna är säkert och korrekt identifierade samt hanterade på ett sätt som 
överensstämmer med kommunens styrdokument. 
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3.6 Internkontrollmoment omfattande upphandling och inköp 
Som en del av granskningen har vi begärt in samtliga nämnders internkontrollplaner 
avseende verksamhetsåret 2017. Valnämnden har inte antagit någon internkontrollplan 
för 2017. När det gäller övriga har vi funnit att följande nämnder har haft 
internkontrollmoment omfattande upphandling och inköp: 

Nämnd Kontrollområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Tidpunkt för 
rapportering 

Kommun-
styrelsen 

Verksamhets-
kontroll 

Brister i 
upphandling 

Kontrollera att 
handlingsplan för 
effektivisering av 
upphandlingsprocessen är 
framtagen och att 
föreslagna åtgärder 
reducerar risken. 

Augusti 

Kommun-
styrelsen 

Verksamhets-
kontroll 

Brister i 
upphandling 

Uppföljning av indikatorer 
för leverantörstrohet. 

Augusti 

Idrotts- och 
fritids-
nämnden 

Upphandling Brist på ramavtal 
medför risk för 
att projekt 
försenas eller att 
vi tvingas handla 
utanför avtal och 
riskerar dyrare 
inköpskostnader 
eller att betala 
skadestånd. 

Uppföljning av 
ramavtalstrohet. Rutin för 
att lyfta behov av nya 
ramavtal i tid finns 
framtagen. 

April 

Gatu- och 
samhälls-
miljö-
nämnden 

Upphandling Risk att 
överprövningar 
enligt LOU ger 
förseningar i 
projekten. 

Genomförd kartläggning 
och analys av 
överprövningar. 

December 

Gatu- och 
samhälls-
miljö-
nämnden 

Upphandling Brist på ramavtal 
medför risk för 
att projekt 
försenas eller att 
vi tvingas handla 
utanför avtal och 
riskerar dyrare 
inköpskostnader 
eller att betala 
skadestånd. 

Uppföljning av 
ramavtalstrohet. Rutin för 
att lyfta behov av nya 
ramavtal i tid finns 
framtagen. 

April 
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Nämnd Kontrollområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Tidpunkt för 
rapportering 

Plan- och 
byggnads-
nämnden 

Upphandling Brist på ramavtal 
medför risk för 
att projekt 
försenas eller att 
vi tvingas handla 
utanför avtal och 
riskerar dyrare 
inköpskostnader 
eller att betala 
skadestånd. 

Uppföljning av 
ramavtalstrohet. Rutin för 
att lyfta behov av nya 
ramavtal i tid finns 
framtagen. 

April 

Utbildnings-
nämnden 

Upphandlings-
rutiner 

Risk för vite om 
lagen inte följts 

Att rutinen används vid 
inköp 

Tertial 3 

Arbets-
marknads-
nämnden 

Ramavtal Risk att 
avropsordningen 
inte följs vilket 
kan leda till 
bristande 
rättssäkerhet 
och dyrare inköp 

Kontroll att inköp görs 
enligt avropsordning, och i 
händelse av avsteg ska 
orsaker framgå av 
dokumentationen 

Årsbokslut 

Kultur-
nämnden 

Ramavtal Bristande 
efterlevnad av 
ramavtal innebär 
risk för ökade 
kostnader, 
förtroendeskada 
samt avtalsbrott.  

 

Att ramavtal följs. - 

Räddnings-
nämnden 

Inköp av varor 
och tjänster 

Risk för att vi gör 
felaktiga inköp 
på grund av 
dålig planering 
och bristande 
rutiner. 

Att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. 2017-09-27 

Social-
nämnden 

Direkt-
upphandlingar 

Om upp-
handlingspolicyn 
inte följs kan det 
leda till dyrare 
inköp och 
bristande rätts-
säkerhet. Risk 
för att bryta mot 
LOU. 

Stickprov på fem fakturor 
och tillhörande 
förfrågningsunderlag. 

Augusti 

Social-
nämnden 

Ramavtal Om avrops-
ordningen inte 
följs kan det leda 
till dyrare inköp 
och bristande 
rättssäkerhet. 
Brott mot LOU. 

Stickprov på fem fakturor 
där avsteg från 
avropsordning gjorts. 

April 
Augusti 
Årsbokslut 
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A Bilaga 1: Detaljgranskning 
Riktat urval 
Som underlag till detaljgranskningen har vi använt ett riktat urval baserat på uppgifter i 
kommunens leverantörsregister och kommunens leverantörsreskontra inklusive 
information om attestanter. Vi har även inhämtat en förteckning av avtalsbundna 
leverantörer aktuella för kommunen under 2017. Denna information har vi kompletterat 
med uppgifter från Skatteverket4. Uppgifter som använts är: 

• Associationens firma 

• Associationen är registrerad som arbetsgivare och/eller för mervärdesskatt 

• Associationens skatteregistrering (F-, FA- eller A-skatt)  

• Associations inbetalningar av arbetsgivaravgift till Skatteverket från september 
till november 2017.  

Vidare har vi kontrollerat om leverantörerna har en registrerad skatteskuld hos 
Kronofogdemyndigheten. 

Efter en inledande analys valde vi att gå vidare med att detaljgranska ett 30-tal 
specifika betalningar. Till den person som betalningsattesterat de specifika inköpen har 
vi skickat e-postmeddelande enligt nedan. 

Hej, 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskar vi inköp/upphandling i Uppsala 
kommun. Vi har därför nedanstående fråga till dig. Frågan besvaras med Ja, Nej eller 
Vet ej. 

Under 2017 har du beslutsattesterat kostnader enligt nedan. Har underliggande 
faktura/fakturor sin grund i upphandling som genomförts enligt LOU:s (Lagen om 
offentlig upphandling) regler och kommunens interna anvisningar? 

Lev Nr Leverantör Ver.Nr Ver.Datum Fakturanummer Belopp 

XXX Aktiebolaget AB Xxxxxxx 2017-xx-xx 911 30 000 

JA     NEJ VET EJ 

Vid tidpunkten för granskningen hade några av betalningsattestanterna avslutat sin 
anställning i Uppsala kommun varvid frågan i stället ställdes till den som förattesterat 
fakturan (sakattest). Därtill valde vi, av olika anledningar att inte fördjupa oss vidare i 
                                                
4 Uppgifter som lämnas ut genom tjänsten Förfrågan Företagsuppgifter får användas för myndighets 
kontroll av företag som deltar i upphandlingar enligt LOU samt för löpande kontroller under avtalstiden. Om 
det förekommer underleverantör i ett eller flera led kan uppgifter även begäras för dessa företag. 
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ett antal av de inköp som vi detaljgranskat. Den detaljgranskning som presenteras i 
denna bilaga till granskningen omfattar därmed 16 fakturor från totalt 15 olika 
leverantörer. De 16 fakturorna hade attesterats av 15 olika personer. 

Som framgår av tabellen nedan återfanns ingen av de leverantör som valdes ut för 
kontroll i kommunens avtalsdatabas.  

Utfallet 
Av attestanterna som tillfrågades fick vi respons enligt följande: 

Leverantör (L) Leverantören 
återfinns i 

avtalsregistret 

Ja Nej Vet ej Fakturabelopp Totalbelopp 2017 
(jan-nov) inköp från 
aktuell leverantör 

L 1 Nej JA   64 488,68 kr 887 072,78 kr 

L 2 Nej JA   16 670,40 kr 16 670,40 kr 

L 3 Nej JA   299 000,00 kr 305 000,00 kr 

L 4 Nej   VET EJ 7 584,03 kr 316 596,00 kr 

L 5 Nej JA   639 600,00 kr 1 423 093,75 kr 

L 6 Nej JA   18 904,00 kr 5 478 583,27 kr 

L 7 Nej JA   175 919,25 kr 200 937,00 kr 

L 8, faktura 1 Nej JA 

 

  85 565,10 kr 1 026 701,94 kr 

L 8, faktura 2 Nej JA   267 143,42 kr - 

L 9 Nej   VET EJ 5 664,00 kr 456 285,95 kr 

L 10 Nej JA   752 500,00 kr 820 250,00 kr 

L 11 Nej  NEJ  28 256,00 kr* 1 320 178,00 kr* 

L 12 Nej  NEJ  6 747,36 kr 801 936,92 kr 

L 13 Nej  NEJ  128 918,36 kr 1 112 222,64 kr 

L 14 Nej  NEJ  114 464,80 kr 114 464,80 kr 

L 15 Nej   VET EJ 17 500,00 kr 1 125 000,00 kr 

Antal/summa: - 9 4 3 2 628 925,86 kr 15 404 993,45 kr 

* Beloppen som anges avseende L11 är inklusive moms. I övrigt är beloppen i tabellen angivna exklusive 
moms. 
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Som framgår av tabellen omfattar de 16 fakturorna en totalsumma uppgående till ca 
2,6 mnkr. Denna summa fördelat per svarskategori ser ut som följer: 

• JA (9 fakturor, 8 leverantörer): 2 319 790,85 kr 

• NEJ (4 fakturor, 4 leverantörer): 278 386,52 kr 

• VET EJ (3 fakturor, 3 leverantörer): 30 748,49 kr 

De attestanter som svarat Ja på frågan har ombetts att skicka oss dokumentation som 
styrker att inköpet har sin grund i genomförd upphandling enligt LOU och kommunens 
interna anvisningar.  

Nedan följer kommentarer/analyser beträffande samtliga 15 leverantörer. Observera att 
det alltså handlar om ett riktat urval som i stor utsträckning (dock inte fullt ut) fokuserat 
på att fånga företeelser som indikerar att inköpet kan vara förenat med oklarheter. Det 
handlar således inte om ett representativt urval av samtliga inköp som ägt rum i 
Uppsala kommun under perioden januari till november 2017. Antalet inköp vi valt att 
detaljgranska bör också ställas i relation till att kommunen, enligt uppgift, årligen 
hanterar ca 365 000 leverantörsfakturor.  

Leverantör 1  

Betalningsattestantens svar: JA. 

Då leverantören inte återfinns i kommunens avtalsdatabas har vi begärt in 
dokumentation som styrker betalningsattestantens svar att inköpet har skett i enlighet 
med LOU och kommunens interna anvisningar. 

Inköpet i fråga avser skolskjutsar. I granskningen har vi kunnat konstatera att 
kommunen har tecknat avtal beträffande skolskjutsar med en enskild firma registrerad 
på en person som även återfinns i styrelsen i Leverantör 1. På fakturorna från de två 
olika firmorna anges snarlika firmanamn. I det ena fallet handlar det dock om en 
enskild firma (som alltså återfinns i kommunens avtalsdatabas) medan det i det andra 
fallet handlar om ett aktiebolag, som inte återfinns i kommunens avtalsdatabas. 
Firmorna har olika organisationsnummer men samma bankgironummer står angivet på 
de fakturor vi tagit del av.  

När vi ställt frågor om denna leverantör har vi fått del av ett mejl från slutet av mars 
2017 skrivet av personen bakom den enskilda firman. I mejlet anges att bolagsformen 
har ändrats från enskild firma till aktiebolag.  

Både den enskilda firman och aktiebolaget finns emellertid registrerade parallellt och 
har så gjort sedan 2015. Det handlar således inte om ändring av bolagsform, det 
handlar om att aktiebolaget övertagit avtalet från den enskilda firman. Således har en 
ny juridisk person övertagit avtalet. Något nytt avtal har dock inte tecknats. Det har ej 
heller gjorts någon kontroll av att den nya avtalsparten uppfyller de skall-krav som 
ställdes i upphandlingen. Av förfrågningsunderlaget som låg till grund för den aktuella 
upphandlingen framgår att leverantören ska inneha F-skattsedel. Den leverantör som 
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övertog det aktuella avtalet uppfyller således inte samtliga i upphandlingen ställda 
skall-krav.   

Från enheten för upphandling och inköp anges att man i avtalsdatabasen missat att 
registrera partsbytet vilket uppges vara förklaringen till att den aktuella leverantören 
inte finns registrerad i avtalsdatabasen. När avtalsdatabasen på detta sätt inte 
innehåller korrekta uppgifter minskar tillförlitligheten i de leverantörskontroller som 
genomförs.  

Vår granskning visar, som nämnts ovan, också att det aktiebolag som övertog avtalet 
inte är registrerat för F-skatt. På fakturan vi tagit del av från leverantören i fråga anges 
emellertid ”Godkänd för F-skatt”. Om en leverantör inte är godkänd för F-skatt ska den 
som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på arbetsersättningen. När en 
betalning på detta sätt sker till en leverantör som saknar F-skattsedel riskerar 
kommunen att i efterhand behöva betala in både skatter och avgifter till Skatteverket.  

Att detta inte fångats i Inyetts kontroller uppges bero på att leverantören 
sekretessklassat sitt gironummer. Enligt uppgift utreder man nu vilken lösning man ska 
ha för att detta inte ska kunna inträffa i framtiden.  

 
Leverantör 2 
Betalningsattestantens svar: JA. 

Som framgår av tabellen uppgår det aktuella inköpet till knappt 17 tkr, vilket också är 
den totala summan som betalats till aktuell leverantör under den period som 
granskningen omfattar. Direktupphandling har skett i enlighet med kommunens interna 
anvisningar.  

 

Leverantör 3  
Betalningsattestantens svar: JA. 

Inköpet i fråga avser en direktupphandling av ett begagnat fordon. Då 
betalningsattestanten svarat Ja på mejlfrågan om inköpet har skett i enlighet med LOU 
och kommunens interna anvisningar har vi begärt in dokumentation som styrker 
betalningsattestantens svar. Vi kan konstatera att direktupphandlingen inte har 
dokumenterats i enlighet med LOU och kommunens interna anvisningar.  

 

Leverantör 4 
Betalningsattestantens svar: VET EJ. 

Inköpet är gjort på en lokal butik som ingår i en större butikskedja. En betydande del av 
de produkter som köpts i detta specifika fall avser en typ av varor som omfattas av 
befintliga ramavtal. Enligt vår bedömning handlar det således om bristande 
ramavtalstrohet.  
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Leverantör 5 
Betalningsattestantens svar: JA. 

Då leverantören inte återfinns i kommunens avtalsdatabas har vi begärt in 
dokumentation som styrker betalningsattestantens svar att inköpet har skett i enlighet 
med LOU och kommunens interna anvisningar. 

Av den aktuella fakturan framgår att den avser uppgradering av en datorhall till en 
totalsumma om 1 066 000 kr. Fakturan i fråga är en a-contofaktura på 639 600 kr.  

Det avtal vi först fick del av när vi begärde ut dokumentation var ett avropsavtal från ett 
befintligt ramavtal där Leverantör 6 är en underleverantör till den leverantör kommunen 
har ramavtal med. Det avropsavtal vi fick del av avser emellertid ”Nybyggnad av 
datorhall” till en summa av 6 657 000 kr.  

I ett senare skede fick vi del av ett annat avtal som uppgavs vara det som gällde för 
den aktuella betalningen. Det avtalet är undertecknat hösten 2008 och avser översyn 
och underhåll av en datorhall till en årlig kostnad av 38 500 kr. Det påpekas också att 
avtalet från 2008 finns i kommunens avtalsdatabas. 

Vi kan dock konstatera att den aktuella leverantören, vid tidpunkten för granskningen, 
inte återfinns i avtalsdatabasen.  

I granskningen framförs att uppgraderingen av datorhallen för en kostnad av drygt 1 
mnkr bedömdes kunna göras enligt avtalets punkt 2.1.2 som lyder: "Utbyte eller 
renovering av reservdelar skall ske efter en bedömning av ekonomi och driftsäkerhet 
och i samråd med kunden." Vi är inte övertygade om att exempelvis Konkurrensverket 
skulle göra samma bedömning.    

Beträffande det första avtalet vi fick del av, där Leverantör 6 är en underleverantör till 
en ramavtalsleverantör, har vi ställt frågan om hur rutinerna ser ut när det gäller 
fakturering från underleverantörer. Enligt våra intervjuer ska fakturor inte komma från 
underleverantörer. Detta uppges framgå av kontraktsvillkoren. Emellertid framförs att 
äldre avtal kanske inte innehöll denna typ av krav. 

Vår bedömning är att uppföljning av leverantörstrohet försvåras när en underleverantör 
fakturerar kommunen.  

 
Leverantör 6 
Betalningsattestantens svar: JA. 

Betalningarna avser kostnader inom ramen för befintligt hyresavtal. Enligt LOU 3 
kap.19 § är kontrakt som avser hyresrätt till fastighet undantagna från 
upphandlingsplikten. Upphandling behöver således inte ske för denna typ av inköp. 

Den aktuella leverantören har emellertid valts ut även för att samma leverantör (samma 
organisationsnummer) finns registrerat under två olika företagsnamn med olika 
leverantörsnummer i kommunens leverantörsreskontra.  

Enligt uppgift bytte bolaget namn i november 2015. Trots det har alltså betalningar 
under 2017 registrerats till båda dessa företagsnamn, vilket enligt vår mening tyder på 
bristande registervård. 
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Leverantör 7 
Betalningsattestantens svar: JA. 

Då leverantören inte återfinns i kommunens avtalsdatabas har vi begärt in 
dokumentation som styrker betalningsattestantens svar att inköpet har skett i enlighet 
med LOU och kommunens interna anvisningar. De uppgifter vi fått del av visar att detta 
avser en direktupphandling som har hanterats och dokumenterats i enlighet med 
kraven i såväl LOU som kommunens interna anvisningar. Om kravet på att ”samtliga 
avtal och kontrakt” ska registreras i kommunens avtalsdatabas hade efterlevts skulle 
leverantören ha återfunnits i kommunens avtalsdatabas. 

 
Leverantör 8 
(två fakturor som attesterats av en och samma person) 

Betalningsattestantens svar: JA. 

Då leverantören inte återfinns i kommunens avtalsdatabas har vi begärt in 
dokumentation som styrker betalningsattestantens svar att inköpen har skett i enlighet 
med LOU och kommunens interna anvisningar. Från den aktuella verksamheten har 
man då kunnat konstatera att någon upphandling inte ägt rum. Beställning och attest 
har skett i tron att leverantören i fråga var upphandlad. Som förklaring till hur det kunde 
ske har bland annat angivits att det har uppfattats som en otydlig ansvarsfördelning när 
det gäller vem som ska göra vilka kontroller.  

Som framgår av tabellen ovan uppgår det sammanlagda beloppet som betalats till 
denna leverantör till drygt 1 mnkr, varav i princip hela summan avser inköp inom en 
och samma nämnd. Detta indikerar att det kan handla om otillåten direktupphandling. 

 

Leverantör 9 
Betalningsattestantens svar: VET EJ. 

Inköpet är gjort på en lokal butik som ingår i en större butikskedja. Inköpet som gjorts i 
detta specifika fall avser en typ av vara/tjänst som omfattas av befintligt ramavtal. 
Enligt vår bedömning handlar det således om bristande ramavtalstrohet.  

 

Leverantör 10 
Betalningsattestantens svar: JA. 

Detta specifika inköp valdes ut att ingå i detaljgranskningen av flera olika skäl. 
Exempelvis kunde vi i vår analys konstatera att leverantören i fråga inte återfinns i 
kommunens avtalsdatabas trots att summan av inköpen från leverantören i fråga 
överstiger beloppsgränsen för direktupphandling. Ett annat exempel på skäl till att just 
denna betalning valdes ut var att det aktuella beloppet, drygt 750 tkr, sticker ut.  

Direkt när vi tog del av fakturan kunde vi konstatera att beloppet som betalats ut till 
leverantören inte var i överensstämmelse med den på fakturan angivna 
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specifikationen. Av fakturan framgår det att den avser betalning för 150,5 timmar till en 
kostnad av 500 kr per timme. Dock är beloppet skrivet på ett sådant sätt att det lätt går 
att missta det aktuella beloppet på 75 250 kr för att i stället vara 752 500 kr. Från 
redovisningsenheten framförs att den fakturaskanningstjänst som Uppsala kommun 
använder i det här fallet inte har fungerat. Dock påpekas att själva fakturaskanningen i 
sig inte utgör någon kontroll, det är bara ett sätt att få in en fysisk faktura i det 
elektroniska fakturaflödet. Själva kontrollen av fakturan ska ske i fakturaflödet och i 
enlighet med attestreglementet. Som framgår av rapportens stycke 3.3.3 granskas alla 
fakturor som överstiger 200 000 kr i ett extra kontrollsteg, vilket också skett i det här 
fallet. Den aktuella fakturan har kontrollerats i fyra olika steg. Ingen av de personer 
som har kontrollerat fakturan har uppmärksammat det felaktiga beloppet. Attestanterna 
har således brustit i sitt ansvar i enlighet med attestreglementet. 

Då leverantören inte återfinns i kommunens avtalsdatabas har vi begärt in 
dokumentation som styrker betalningsattestantens svar att inköpet har skett i enlighet 
med LOU och kommunens interna anvisningar. De uppgifter vi fått del av visar att detta 
avser en direktupphandling som har hanterats och dokumenterats i enlighet med 
kraven i såväl LOU som kommunens interna anvisningar. Om kravet på att ”samtliga 
avtal och kontrakt” ska registreras i kommunens avtalsdatabas hade efterlevts skulle 
leverantören ha återfunnits i kommunens avtalsdatabas. 

 

Leverantör 11 
Betalningsattestantens svar: NEJ. 

Denna betalning avser bostadsanpassningsbidrag.  

Av såväl lagen om bostadsanpassningsbidrag som dess förarbeten (Prop. 1992/93:58, 
sid. 14 ff.) framgår att det är den enskilde funktionshindrade som är berättigad till 
bidrag för anpassning av den egna bostaden. Enligt Boverket är ”kommunens roll […] – 
om rätt till bidrag föreligger – att till sökanden lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut 
på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas.” 
Vidare anges att lagen utgår ifrån ”att bidraget betalas ut till sökanden, efter det att 
åtgärderna utförts och godkänts, och att sökanden därefter betalar leverantören eller 
entreprenören.” Kommunen kan emellertid uppträda som beställare å den sökandes 
vägnar om den sökande eller anhörig till denne inte förmår att hantera sin ansökan på 
egen hand. Det görs i så fall efter att den sökande fyllt i en fullmakt. 

I detta fall har betalningen skett direkt från kommunen till den entreprenör som utfört 
bostadsanpassningen. Betalningsattestanten framför att handläggarna alltid framhåller 
att det är den sökande som i första hand ska beställa arbetet om rätt till bidrag 
föreligger. Efter att åtgärden är utförd kontrollerar ansvarig handläggare att åtgärden 
utförts på det sätt som beslutet föreskriver. Därefter betalas pengarna ut. I första hand 
till den sökande själv, men om denne inte tror sig klara av att kontakta en entreprenör 
och beställa arbetet själv så kan personen i fråga alltså lämna en fullmakt till 
kommunen varvid betalningen, efter utförd och godkänd åtgärd, sker direkt från 
kommunen till entreprenören.  
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Vidare framför betalningsattestanten att majoriteten av alla sökanden lämnar en 
fullmakt, i synnerhet de som är över 65 år – vilket över 80 % av de sökande uppges 
vara.  

 

Leverantör 12 
Betalningsattestanten arbetade inte längre kvar i Uppsala kommun vid tidpunkten för 
granskningen. Därav ställdes mejlfrågan i stället till förattestanten. 

Förattestantens svar: NEJ. 

Denna betalning avser inköp av livsmedel som använts inom 
hemkunskapsundervisning. Kommunen har ramavtal med en annan leverantör inom 
detta område. Enligt vår bedömning handlar det således om bristande ramavtalstrohet. 
Därtill uppgår det sammanlagda beloppet som kommunen köpt varor från denna 
leverantör till över 800 tkr vilket indikerar att det kan handla om otillåten 
direktupphandling. 

Från den aktuella verksamheten framförs att man för ett antal år sedan, från en chef, 
fick godkänt att vid behov komplementhandla från denna leverantör då 
ramavtalsleverantören hade svårt att leverera allt som behövs i verksamheten. Denna 
specifika betalning avser dock, i princip uteslutande, produkter som återfinns i 
ramavtalsleverantörens utbud.  

 

Leverantör 13 
Betalningsattestantens svar: NEJ. 

Denna betalning avser arbete i samband med rivning av en byggnad. I vår granskning 
har vi tagit del av uppgifter som visar att kommunen fram till och med 2016-03-31 hade 
ramavtal med leverantören i fråga. Enligt uppgift ska leverantören vid ett flertal tillfällen 
under avtalsperioden ha anlitats för motsvarande uppgifter vid rivning av andra 
byggnader. Enligt betalningsattestanten valdes leverantören till detta uppdrag med 
anledning av dess kompetens och erfarenhet samt det faktum att man tidigare haft 
avtal med leverantören i fråga. Valet av leverantör innebär dock ett avsteg från 
gällande ramavtal. Därtill uppgår det sammanlagda beloppet som kommunen köpt 
tjänster från denna leverantör till över 1 mnkr under den period som granskningen 
avser, vilket indikerar att det kan handla om otillåten direktupphandling.  

 
Leverantör 14 
Betalningsattestanternas svar: NEJ. 

Betalningen avser en vara som enligt betalningsattestanten endast kan levereras av 
leverantören i fråga. Vår granskning visar att det för denna direktupphandling saknas 
sådan dokumentation som enligt såväl LOU som kommunens interna anvisningar 
stipulerar när det handlar om belopp i denna storleksordning (114 tkr).  
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Leverantör 15 
Betalningsattestanten arbetade inte längre kvar i Uppsala kommun vid tidpunkten för 
granskningen. Därav ställdes mejlfrågan i stället till förattestanten. 

Förattestantens svar: VET EJ. 

Vår granskning visar att leverantören i fråga avregistrerades för F-skatt under 2016. På 
den faktura vi tagit del uppges emellertid att leverantören i fråga är godkänd för F-skatt. 
Som tidigare nämnts ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på 
arbetsersättningen om en leverantör inte är godkänd för F-skatt. När en betalning på 
detta sätt sker till en leverantör som saknar F-skattsedel riskerar kommunen att i 
efterhand behöva betala in både skatter och avgifter till Skatteverket.  

Sammantaget belopp som kommunen betalat till denna leverantör under perioden 
januari till november 2017 överstiger 1 mnkr. Det handlar om totalt 40 fakturor som 
alltså alla har betalats av kommunen efter det att leverantören i fråga avregistrerats för 
F-skatt.  

Med de kontroller som beskrivits i styckena 3.4.1 samt 3.4.2 borde både det faktum att 
leverantören i fråga inte är registrerad för F-skatt, och det faktum att leverantören i 
fråga inte återfinns i kommunens avtalsdatabas, ha uppmärksammats. 

Som framgår ovan uppgår det sammanlagda beloppet som kommunen köpt tjänster 
från denna leverantör till över 1 mnkr under den period som granskningen avser, vilket 
indikerar att det kan handla om otillåten direktupphandling. 
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B Bilaga 2: Internkontrollrapporter avseende 
upphandling 

Som framgår av rapportens stycke 3.6 redogör vi i denna bilaga för de 
internkontrolluppföljningar som visade på brister och/eller där förslag till åtgärder lagts 
fram när det gäller upphandling och inköp. 

Kommunstyrelsen 
Enligt internkontrollrapporten genomfördes följande kontroll utan anmärkning: 
”Kontrollera att handlingsplan för effektivisering av upphandlingsprocessen är 
framtagen och att föreslagna åtgärder reducerar risken.” Dock föreslogs följande åtgärd 
med anledning av kontrollen: ”Upphandlingschefen rapporterar uppföljning av 
handlingsplanen löpande till stabschef under hela 2017.” 

Uppföljningen av leverantörstrohet visade på mindre brister. Av internkontrollrapporten 
framgår bland annat följande: 

Det finns brister i hur väl nämnderna följer gällande avtal samt att upphandlingar 
genomförs när avtal saknas. Det finns även brister i att upphandlingar, inom definierade 
avtalslösa områden, inte blir genomförda inom förväntad tid. Granskningen visar dock på 
att leverantörstroheten för kommunen totalt har ökat […] 

Under rubriken Förslag till åtgärder anges att det breda införandet av e-handel i 
organisationen förväntas minska risken för bristande leverantörstrohet. Även nya 
riktlinjer och policy för upphandling och inköp beräknas ge effekt. 

Idrotts- och fritidsnämnden 
I rapporteringen anges att kännedomen om upphandlingsreglerna framstår som god. 
Uppföljningen resulterade i följande åtgärder: 

• Under 2017 har en ny rutin införts där statistik över ramavtalstroheten 
analyseras varje tertial. Det nya arbetssättet innebär att verksamheten 
regelbundet kommenterar alla inköp från leverantörer där ramavtal saknas, 
vilket synliggörs för avdelningschef som beslutar om eventuella åtgärder. 

• Verksamheten leasar idag städmaskiner som används av föreningar i några 
anläggningar. Det rör sig om relativt små summor månadsvis men räknat över 
avtalens löptid överskrids gränsen för direktupphandling. Detta kommer att 
åtgärdas i samband med ny leasingperiod. 

• Under året kommer en ny rutin att införas där verksamheten ska dokumentera 
sitt behov av upphandlingar de kommande tre åren och delge 
upphandlingsenheten. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Enligt internkontrollrapporten genomfördes de två kontrollmomenten utan anmärkning. 
Uppföljningen resulterade dock i följande åtgärder: 

• Under 2017 har en ny rutin införts där statistik över ramavtalstroheten 
analyseras varje tertial. Det nya arbetssättet innebär att verksamheten 
regelbundet kommenterar alla inköp från leverantörer där ramavtal saknas, 
vilket synliggörs för områdeschef som identifierar eventuella behov av åtgärder. 
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• Under året kommer en ny rutin att införas där verksamheten ska dokumentera 
sitt behov av upphandlingar de kommande tre åren och delge 
upphandlingsenheten. 

• Verksamheten behöver informeras om avtal som löper ut och om nya 
avtalsleverantörer som tillkommer. Samtidigt måste verksamheten aktivt 
eftersöka aktuell information inför avrop. Innan ett ramavtal löper ut behöver 
upphandlingsenheten i god tid efterfråga om verksamhetens behov kvarstår 
eller har förändrats. Det finns även ett behov av att avtalsleverantörernas 
leveransförmåga följs upp. Avdelningen kommer under året att se över hur 
dessa frågor kan förbättras i dialog med upphandlingsenheten. 

Plan- och byggnadsnämnden 
Av nämndens uppföljningsrapport framgår att det saknas ramavtal för 
planeringstjänster vilket lett till att det gjorts inköp av konsult utan avtal. Orsaken 
uppges ha varit ett akut behov av konsultstöd i ett pågående projekt. Vidare anges 
att inköpet understeg gränsvärdet för krav på direktupphandling och att det 
godkändes av avdelningschef. 

Rapportens slutsats är att kännedomen om upphandlingsreglerna framstår som 
god. Uppföljningen resulterade i följande åtgärder: 

• Under 2017 har en ny rutin införts där statistik över ramavtalstroheten 
analyseras varje tertial. Det nya arbetssättet innebär att verksamheten 
regelbundet kommenterar alla inköp från leverantörer där ramavtal saknas, 
vilket synliggörs för avdelningschef som beslutar om eventuella åtgärder. 

• Under året kommer en ny rutin att införas där verksamheten ska dokumentera 
sitt behov av upphandlingar de kommande tre åren och delge 
upphandlingsenheten. Behovet av kommande upphandlingar behöver först 
samordnas inom stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna göra en 
gemensam övergripande prioritering. 

• För att kvalitetssäkra arbetet med inköp och upphandlingar planerar 
avdelningen att utse en medarbetare i verksamheten som får fördjupad 
kunskap inom området och är kontaktperson mot upphandling. En rutin för 
inköp av saker ska tas fram. En översyn kommer att göras för att säkerställa 
att det är lätt att hitta information om inköpsrutiner och avtalsblanketter. 

Kulturnämnden 
Kulturnämndens uppföljning visade på en leverantörstrohet på 38 %, att jämföra med 
målet för hela kommunen som uppges vara 70 %. Uppföljningen resulterade i följande 
förslag till åtgärder: 

• Information om rutiner till alla avdelningar inom kulturförvaltningen.  

• Alla undertecknade avtal läggs in i databaserna DOKÄ samt Kommers.  

• Reginateatern och Uppsala konstmuseum tar fram förslag till riktlinjer för 
verksamheternas programverksamhet. Riktlinjerna fastställs sedan av 
nämnden.  
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Räddningsnämnden 
Uppföljningen visade att LOU följts i de granskade fallen samt att budgetansvariga har 
tillräcklig kunskap för att genomföra inköp enligt LOU. Dock anges att granskningen 
pekar på att det behövs ”mindre utbildningsinsatser om LOU till budgetansvariga.” 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 

2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av intern kontroll för yttrande 

senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunrevisionens granskning visar att arbetet med intern kontroll har utvecklats ytterligare 

under 2017 och att kommunstyrelsen har varit drivande i det arbetet. Samtidigt konstaterar 

revisionen att omfattningen på de planer som olika nämnder fastställer och redovisningarna av 

uppföljningarna fortfarande skiljer sig relativt mycket åt. Revisionen konstaterar också att det 

inom många områden förekommer relativt många avvikelser i de kontroller som görs. 

Revisonen rekommenderar därför kommunstyrelsen att bl.a. tillse att samtliga nämnder i sina 

planer för uppföljning av intern kontroll inkluderar moment inom de obligatoriska områden 

som kommunstyrelsen anser vara motiverade. Vidare rekommenderar revisionen att 

nämndernas åtgärdsplaner och åtgärder för att minska antalet och andelen avvikelser i 

stickprovskontrollerna bör följas upp. Därtill bör nämndledamöternas aktiva engagemang i 

arbetet med intern kontroll säkerställas och utbildningsinsatser genomföras för politiker och 

tjänstemän. Revisonen rekommenderar också att nämndernas och bolagens arbete med och 

uppföljning av intern kontroll samordnas. Revisionen anser att det borde kunna ha en positiv 

effekt i både kommun och bolag. 



I förslaget till yttrande understryker kommunstyrelsen att ansvaret för den interna kontrollen 

enligt kommunallagen ligger på respektive nämnd och bolagsstyrelse. Kommunstyrelsens 

ansvar är att styra och leda den kommunala förvaltningen. När det gäller kommunrevisionens 

slutsatser om nuläge och utvecklingsbehov konstaterar kommunstyrelsen att de är i linje med 

kommunstyrelsens egna bedömningar. I svaret redogör kommunstyrelsen därefter för det 

arbete som pågår och planeras för att ytterligare förbättra den interna kontrollen. I dialog med 

nämnderna pågår bl.a. ett arbete med att undersöka varför vissa nämnder fortfarande saknar 

kontrollmoment inom vissa obligatoriska områden, vilket väntas leda till åtgärder inför 2019. 

I förslaget till yttrande delar kommunstyrelsen revisionens uppfattning att en ökad 

samordning skulle kunna ge en tydligare kommunövergripande bild av läge och 

utvecklingsbehov, men som framgår av svaret ligger ansvaret för bolagens interna kontroll på 

bolagen själva. Styrdokumenten för intern kontroll, där de obligatoriska områdena ingår, 

gäller redan för bolagen och är en typ av samordning. 

När det gäller nämndledamöternas aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll 

konstateras det i yttrandeförslaget att det är det nämndernas ansvar att ledamöterna är 

tillräckligt insatta och engagerade i arbetet. Vad gäller behovet av kompetensutveckling och 

utbildningsinsatser planeras bl.a. en utbildning för samtliga förtroendevalda till början av 

2019. I utbildningen kommer internkontroll vara ett av de områden som berörs. Därutöver 

pågår ett arbete med att ta fram en e-utbildning för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 
Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Kommunrevisionen 

 

 

Granskning av intern kontroll 2017 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande. 
 
Inledningsvis vill kommunstyrelsen understryka att ansvaret för den interna kontrollen enligt 
kommunallagen ligger på respektive nämnd och bolagsstyrelse. Kommunstyrelsens ansvar är 
att styra och leda den kommunala förvaltningen. I den rollen kan kommunstyrelsen ta fram 
styrdokument, kontrollera att styrdokumenten följs och tillse att det finns en god intern 
kontroll i nämnderna och bolagen. Denna ansvarsfördelning förtydligas i kommunens 
reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen noterar att kommunrevisionen framhåller att den interna kontrollen har 
utvecklats ytterligare under 2017 och att kommunstyrelsen varit drivande i detta arbete. 
Kommunrevisionens slutsatser om nuläge och utvecklingsbehov är i linje med 
kommunstyrelsens egna bedömningar. 
 
Kommunstyrelsen har i likhet med kommunrevisionen noterat att en del nämnder fortfarande 
saknar kontrollmoment inom vissa obligatoriska områden. I dialog med nämnderna pågår 
därför ett arbete med att undersöka orsakerna till detta och vidta åtgärder inför 2019. 
 
När det gäller nämndernas åtgärdsplaner är det enligt reglementet för intern kontroll 
nämnderna själva som ska besluta, genomföra och följa upp dessa. Det är således också 
nämnderna som ansvarar för att åtgärda identifierade avvikelser. Kommunstyrelsens uppgift 
är att följa nämndernas arbete i uppföljningen av internkontrollsplanerna. I denna uppföljning 
ingår att granska nämndernas åtgärder utifrån upptäckta brister. 
 
Kommunstyrelsen vill i detta sammanhang framhålla att även om målet är att avvikelserna 
ska vara så få som möjligt, kan en väl fungerande kontroll innebära att antalet avvikelser ökar. 
Ett ökat antal identifierade avvikelser behöver alltså nödvändigtvis inte vara negativt, utan 
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snarare visa på att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det viktiga är 
att åtgärderna följs upp och åtgärdas. 
 

När det gäller nämndledamöternas aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll är det 
nämndernas ansvar att ledamöterna är tillräckligt insatta och engagerade i arbetet. I frågan om 
kompetensutveckling och utbildningsinsatser ger kommunledningskontoret stöd till 
nämnderna för att utveckla kompetensen när det gäller intern kontroll. En utbildning för 
samtliga förtroendevalda planeras till början av 2019. Där kommer ett av områdena som 
berörs vara intern kontroll. Förutom detta pågår ett arbete med framtagande av e-utbildning 
för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.  
 

I granskningsrapporten efterfrågar kommunrevisionen en ökad samordning av den interna 
kontrollen som även inkluderar bolagen. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att en ökad 
samordning skulle kunna ge en tydligare kommunövergripande bild av läge och 
utvecklingsbehov, men som framgått ovan ligger ansvaret för bolagens interna kontroll på 
bolagen själva. Styrdokumenten för intern kontroll, där de obligatoriska områdena ingår, 
gäller redan för bolagen och är en typ av samordning.  

 
Avslutningsvis vill kommunstyrelsen framhålla att den driver ett eget arbete med att utveckla 
den interna kontrollen i kommunen. Det utvecklingsarbete som bedrivs på kommunöver-
gripande nivå innefattar under det kommande året bland annat: 

- samarbete över nämndgränserna i arbetet med den interna kontrollen,  
- samordning av gemensamma icke verksamhetsspecifika risker och kontrollmoment, 

och 
- utvärdering av den interna kontrollens funktionalitet. 

 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av 

intäktsprocesser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  

 

 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer granskat kommunens interna kontroll 

rörande intäkter. Revisionens samlade bedömning är att goda rutiner finns för att minska 

risken för felaktigheter. Revisionen pekar särskilt på tre utvecklingsområden: 

exploateringsverksamheten, riktade statsbidrag (återsökning) samt kontanthantering. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen noterar revisionens samlade bedömning att goda rutiner finns.  

Kommunstyrelsen instämmer med revisionen om vikten av att söka och följa upp relevanta 

riktade statsbidrag. Vad gäller exploateringsverksamheten har svar lämnats i separat ärende 

(KSN-2018-1967 - Uppföljning av mark- och exploateringsverksamheten).  

 

Kommunrevisionen pekar slutligen på vikten av en effektiv kontanthantering. Riskerna är inte 

primärt kopplade till värdet eller redovisningen av de konkreta ekonomiska flödena eftersom 

kontantförsäljningen är mycket begränsad. Däremot finns risker kring ineffektivitet samt en 

sämre och mer riskfylld vistelse- och arbetsmiljö för berörda brukare, elever, medarbetare och 

den bredare allmänhet som kommer i kontakt med platser som hanterar direktförsäljning. 

Området behöver utvecklas och kommunen behöver hålla sig à jour med utvecklingen av 

betalmetoder i samhället i stort. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Resurser är redan prioriterade mot riktade stadsbidrag och exploateringsverksamhet/-

redovisning. Inga ytterligare satsningar än redan pågående föreslås i detta ärende.  
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En satsning på effektiva rutiner inom kontantområdet innebär kostnader för såväl personal för 

utveckling av arbetssätt och rutiner som kostnader för implementering och ny teknik i 

verksamheterna. Nyttan av sådana investeringar kan uttryckas i enklare, säkrare och mer 

ändamålsenliga rutiner snarare än kostnadsbesparingar.  

 
 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Datum 

2018-08-08 
Diarienummer 

KSN-2018-1969 

 

 Kommunrevisionen 

 

 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av 

intäktsprocesser 

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer granskat kommunens interna kontroll 

rörande intäkter. Revisionens samlade bedömning är att goda rutiner finns för att minska 

risken för felaktigheter. Revisionen pekar särskilt på tre utvecklingsområden: 

exploateringsverksamheten, riktade statsbidrag (återsökning) samt kontanthantering. 

 

Granskningen har översiktlig karaktär. Flera av de processer och intäktsslag som beskrivs i 

granskningen har varit föremål för separat granskning och besvarats i samband med dessa. 

 

Uppföljning av externa intäkter är en central och viktig del av kommunens 

resultatrapportering. I månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut görs jämförelser och 

analys av förändringar utifrån materialiteten i respektive nämnd. Jämförelser görs av 

förändring över tid men även nivåer i förhållande till andra kommuner. Att följa och bevaka 

nämndens externa intäkter är centralt för ekonomistyrningen. 

 

Inom den kommunala traditionen finns ett starkt fokus på nettokostnader och jämförelser 

mellan kommunernas utveckling via kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Det är ett 

mycket viktigt verktyg. Det är emellertid centralt att samtidigt behålla ett fokus på 

verksamhetens externa intäkter som förklaringsparameter men även styrning. I Uppsala 

uppgick 2017 verksamhetens intäkter, utom skatteintäkter och generella stadsbidrag, till 3,3 

miljarder kronor. De riktade stadsbidragen var de största följt av taxor och avgifter samt 

försäljning av exploateringsfastigheter.  

 

Exploateringsverksamheten  

Särskild och fördjupad granskning av exploateringsverksamheten har genomförts av 

revisionen med separat svar från kommunstyrelsen (KSN-2018-1967 Uppföljning av mark- 

och exploateringsverksamheten).  

 

http://www.uppsala.se/
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Kommunstyrelsen är sedan lång tid medveten om problematiken, ett flertal åtgärder har 

genomförts och vidtagits i framåtsyftande perspektiv. Under 2017 genomlystes och avslutades 

ett antal större projekt vilket minskat riskerna i balansposterna väsentligt. Under 2018 

fortsätter ett framåtsyftande arbete med kvalitetssäkring av ett större antal pågående projekt. 

Ett standardiserat arbetssätt och gemensamt format för projektdokumentation har arbetats 

fram och gjorts tillgängliga under begreppet ”nya stadsbyggnadsprocessen”. Ett gemensamt 

systemstöd implementeras men arbetssätt och behov behöver standardiseras för att adekvata 

krav ska kunna ställas på ett systemstöd. Arbetet är pågående och delar har redan tagits i bruk. 

 

Riktade stadsbidrag 

Uppsala kommun samlar och publicerar information om alla riktade stadsbidrag som kan 

sökas av verksamheterna. Varje verksamhet förväntas därefter söka de bidrag som ligger i 

linje med verksamhetens inriktning och mål. Om ett riktat stadsbidrag söks ska hänsyn tas till 

att möjligt belopp att erhålla inte är oproportionerligt i förhållande till eventuell 

administration och återrapportering.  

 

Ett exempel på riktade stadsbidrag de senaste åren, där Uppsala kommun kommit väl ut är 

byggbonusen till kommuner som varit aktiva med bostadsproduktion. Uppsala kommun sökte 

och erhöll 2016 byggbonus med 80 mnkr och 2017 med 104 mnkr. Dessa belopp motsvarar 

4,5 respektive 5,6 procent av total byggbonus från staten. Grunden för det goda utfallet är 

naturligtvis den höga tillväxten och bostadsbyggandet, men även fungerande 

ansökningsförfaranden. Det första året (2016) sökte endast 114 kommuner bidraget, en av 

dem var Uppsala. År 2017 ökade antalet sökande till 204 kommuner.  

 

Hösten 2015 betraktas som kulmen på flyktingkrisen i Europa, ett stort antal flyktingar 

anlände inte minst till Sverige vilket ansträngde resurserna. Många kommuner, däribland 

Uppsala kommun, bidrog starkt till ett fungerande mottagande. Reglerna för ersättning till 

kommunerna baserades på kombinationer av schablonersättningar och återsökning hos 

Migrationsverket för nedlagda kostnader. Perioden 2015-2017 redovisar kommunerna som 

konsekvens historiskt höga stadsbidrag, förmedlade från Migrationsverket. 

 

Vad gäller återsökning för nedlagda kostnader inom flyktingmottagandet formulerade 

Uppsala kommun tidigt en strategi för att samla informationen om regelverken men också att 

utveckla metoder för att märka och identifiera insatserna i verksamhetssystemen. Dessa två 

komponenter var nycklar till en framgångsrik kontroll på såväl åtagandet som kostnaden för 

det och återsökningen av intäkter. Strategin innebar att nyckelkompetenser samlades i ett 

gemensamt projekt (Agata) och därmed kunde företräda en helhetssyn på kommunens ansvar 

och möjligheter. Arbetet gav höga återsökningsresultat i vad som kunnat jämföras med andra 

kommuner och uppmärksammades stort. Uppsala kommun deltog bland annat med en 

föreläsning om arbetet vid kvalitetsmässan i Göteborg i november 2017. 

 

Kontantredovisning 

Kommunen bedriver verksamhet som riktas mot alla invånare. För vissa verksamheter krävs 

att avgift erläggs i samband med att en vara eller tjänst avnjuts. Exempel är entréer samt 

deltagaravgifter eller servering i öppen verksamhet mm. Den övergripande strategin är att 
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betalning ska ske genom olika former av fastställda taxor och avgifter som kan faktureras 

direkt från kommunen till betalaren. För detta finns effektiva system och processer. 

 

Vad gäller övriga betallösningar direkt mot kund är bedömningen att kommunen tyvärr ligger 

efter samhället i övrigt. Till stor del orsakas detta av att verksamheten är konglomerat och 

decentraliserad samt att kontaktförsäljningsprocessen mot enskild kund av tradition inte är det 

mest centrala. Området är identifierat som ett utvecklingsområde och aktiviteter pågår för att 

öka kunskap, hitta och implementera mer standardiserade betallösningar där det krävs. Ett 

skalbart system med stöd för elektronisk kassahantering, kvitton, bokföring samt betalning 

med olika medel som kort och telefoner diskuteras. Behovet är påkallat av såväl serviceskäl 

mot brukare, elever och allmänhet som arbetsmiljöskäl för de medarbetare som kommer i 

kontakt med hanteringen. Den tidigaste prognosen för när ett standardiserat och fungerande 

system enligt ovan kan föreligga är tidigast mot slutet av 2019, men även en sådan tidplan 

detta kommer kräva tydliga prioriteringar.  

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Burwick   Ingela Persson 

Ordförande    Sekreterare 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Backlund Thomas 2018-08-14 KSN-2018-1970 
 

  

 

 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens 

kontroll över externa kostnader 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  

 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av kommunens kontroll över 

externa kostnader för yttrande senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Granskningen är av översiktlig karaktär. Flera av de processer som kortfattat beskrivs har 

varit föremål för fördjupade granskningar och har besvarats av kommunstyrelsen, nämligen 

Granskning av löneutbetalningar (KSN-2018-1368), Granskning av attester för utbetalningar 

(KSN-2018-1368) samt Granskning av upphandling och inköp (KSN-2018-1369). 

 

Revisionens samlade bedömning är att kommunen har en tydlig övergripande styrmodell, att 

ändamålsenliga anpassningar gjorts och pågår samt att kommunen i stort har bra 

styrdokument och kontroller. I granskningen lyfter revisionen fram att ökad e-handel är 

gynnsam för kontroll och styrning, att efterkontroller av manuella bokföringsorder och 

betalningar från systemet Procapita kan utvecklas samt att periodisering av föreningsbidrag 

och liknande årliga bidrag kan förbättras. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen noterar revisionens samlade bedömning att det finns goda rutiner, men att 

det naturligtvis finns utvecklingspotential på vissa områden.  

 

Arbetet mot utvecklad e-handel har varit prioriterad och projektet står vid ett vägskäl 

avseende utvärdering av teknisk lösning. Ett helhetsperspektiv kring teknik och resurser ska 

förankras inom i första hand upphandling, ekonomi och IT. Beslut väntas under hösten men 
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utvärderingen kommer att leda till att en e-handel som motsvarar förväntningarna är 

implementerad tidigast 2019. 

 

Utbetalningar till juridiska personer från systemet Procapita flyttade från och med maj 2018 

till en nyutvecklad sekretessfakturafunktion i Agresso. Arbete med denna funktion har 

bedrivits en längre tid. Resultatet är att sekretessfakturor kan följa samma säkra elektroniska 

fakturaflöde som övriga fakturor i kommunen. 

 

Bättre periodisering av bland annat föreningsbidrag är en naturlig del av en löpande 

utveckling av budgetprocessen. Fokus har de senaste åren legat på den samlade och 

övergripande mål- och budgetprocessen med mål, resursallokering och investeringsnivåer på 

kommun, nämnd och dotterbolagsnivå. En naturlig fortsättning på detta arbete är fördjupning 

av systemstöd och processer som stödjer nämndernas och dotterbolagens detaljbudgetarbete. 

 

Manuella bokföringsorder är en återkommande fråga i alla stora organisationer. De är 

nödvändiga för att flytta och fördela kostnader på ett rättvisande sätt inom och mellan 

nämnder och verksamheter. En god styrning baseras på en rättvisande bild av kostnader och 

resultat, därför är vissa fördelningar nödvändiga att genomföra. Likaså kräver rimlig 

uppföljning av konkurrensneutralitet och likabehandling att kommunens verksamhet i egen 

regi bär sin andel av gemensamma kostnader för kommun och förvaltning. Så långt det är 

praktiskt möjligt är kommunens strategi därför att uppfylla en god intern kontroll av fördelade 

kostnader genom förutsägbara och transparenta modeller, en enkel och felfri hantering samt 

en ändamålsenlig resultatuppföljning i de verksamheter som i till sist bär kostnaden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser förutses som direkt effekt av detta ärende. Resurser är redan 

prioriterade mot utvecklad e-handel.  

 

Utvecklingsresurser avseende löpande redovisning och intern kontroll finns inbyggda i 

organisationens ordinarie strukturer. De prioriteras löpande mot de åtgärder som bedöms 

skapa störst effekt och nytta. 
 

 

 

Joachim Danielsson  Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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 Kommunrevisionen 

Granskning av kommunens kontroll över externa kostnader 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande. 
 
Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om utvecklingspotentialer och vill särskilt 
lyfta fram följande. 

Periodiseringar – en av grunderna för effektiv uppföljning 

En väl periodiserad budget minskar onödiga avvikelser och ökar fokus på verkliga och 
väsentliga avvikelser. Föreningsbidrag är en liten del av kommunens totala kostnader men 
faller under principen att god planering och budgetering ger en effektiv uppföljning.  
 
En god kunskap om och kontroll över verksamhetens mål och kostnader är grundläggande för 
en god ekonomistyrning. Sedan omorganisationen 2015 och centraliseringen av 
stödfunktionerna har ett gemensamt och mer enhetligt arbete med budget varit en viktig 
prioritering. Stor kraft har lagts på helhetsperspektivet, inklusive koncernen, i fullmäktiges 
mål och budget. Det har inneburit en mer enhetlig styrning genom tydligare mål och resurser 
för verksamheterna. I det nu framlagda förslaget till mål- och budget för 2019–2021 har fokus 
även ökat på investeringsnivåernas långsiktiga påverkan på kommunens kapitalkostnad och 
skuldsättning. 
 
Ett gemensamt systemstöd för budget, prognos och uppföljning har utvecklats. Trots detta 
finns ett behov av fortsatt utveckling av både metod och systemstöd i framförallt nämndernas 
detaljbudgetprocesser. Här kan ännu tydligare spelregler för framförallt interna fördelningar 
av administrativa kostnader och ett minskat detaljfokus ge ytterligare förbättringar.  
 
Budgetprocessens utveckling är ett kontinuerligt arbete där befintliga resurser prioriteras mot 
de områden som bedöms ge störst nytta. Ett ökat fokus på nämndernas detaljbudgetprocesser 
det närmaste året kommer ge effekter på periodiseringar, rimliga detaljnivåer m.m. Effekterna 
blir synliga som ständiga förbättringar där vissa delar kommer vara synliga redan 2019. I 
detta arbete kan även olika nämnder ha olika utvecklingstakt beroende på vilka förutsättningar 
som råder i respektive nämnd. 
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Ökad e-handel 

Ett framgångsrikt e-handelsprojekt bygger på många faktorer där det slutliga köpbeteendet 
och processerna bygger på såväl kultur som riktlinjer och systemstöd. Arbetet med e-handel 
har varit en av flera prioriteringar för kommunstyrelsen. Ett intensivt projekt har bedrivits för 
att öka anslutningen av leverantörer och möjliga varor och tjänster att beställa i befintlig 
teknisk plattform för e-handel, ekonomisystemet Agresso.  
 
Projektet har efter en utvärdering i maj kommit till ett vägskäl där nyttan av fortsatta insatser i 
den tekniska plattformen ifrågasätts. Utvärderingen indikerar problem med gränssnitt och 
teknik men också att olika funktioner och intressenter i organisationen, var och en på god 
grund, gör delvis olika bedömningar och prioriteringar utifrån sina förutsättningar. Innan 
beslut fattas om hur ökad e-handel bäst uppfylls utifrån ett helhetsperspektiv kring teknik och 
resurser återstår ett förankringsarbete inom i första hand upphandling, ekonomi och IT. Beslut 
väntas under hösten men förseningen kommer att leda till att en full e-handel inte förväntas 
vara implementerad förrän tidigast 2019. 

Utbetalningar från Procapita och efterkontroller av manuella bokföringsorder 

Kommunen har ett tydligt definierat och väl reglerat elektroniskt flöde för sina 
leverantörsfakturor och löner, vilket också uppmärksammas av revisionen. Revisionen tar 
däremot upp manuella bokföringsordrar och utbetalningar från verksamhetssystemet 
Procapita som utvecklingsområden.  
 
Vad gäller utbetalningar från verksamhetssystemet Procapita är en processkartläggning 
påbörjad och färdigställs hösten 2018. Kartläggningen väntas påvisa behov av ändringar i 
attestförfarande och arbetssätt, samtidigt som den är en viktig del av kravställningen inför ett 
eventuellt nytt verksamhetssystem för ekonomiskt bistånd och andra sociala verksamheter. 
Upphandling av ett sådant system ska påbörjas.  
 
I tidigare ärende (Granskning av attester för utbetalningar, KSN-2018-1368) har 
kommunstyrelsen svarat mer utförligt om utbetalningar från Procapita. Från detta svar kan 
exempelvis nämnas att från maj 2018 kan samtliga sekretessfakturor i kommunen hanteras i 
Agresso. Det innebär att de ca 8 000 fakturor som revisionen nämner i sin granskning nu 
hanteras med dualitet i Agressos elektroniska flöde istället för genom Procapita. Att flytta 
detta flöde har varit en ambition som det har arbetats med en längre tid. 
 
Hanteringen av manuella bokföringsorder kan utvecklas. De flöden som revisionen observerat 
nyttjas framförallt för interna fördelningar av kostnader. Fördelningar förekommer såväl inom 
som mellan nämnder, ofta som effekt av organisatoriska beslut. När en central resurs delas, 
exempelvis staberna i KLK till övriga nämnder eller inom nämnderna där overhead av 
konkurrens- och likabehandlingsskäl flyttas från förvaltningsledning till egen regi, krävs 
bokföringsorder.  
 
Sedan 2016 finns möjlighet att skicka bokföringsorder i samma flöde som elektroniska 
fakturor. Av praktiska skäl görs detta sällan eftersom fördelningarna är omfattande och måste 
passera så många attestanter att de sällan hinner hanteras inom rimlig tid. Så långt det är 
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praktiskt möjligt är kommunens strategi därför att uppfylla en god intern kontroll av fördelade 
kostnader genom förutsägbara och transparenta modeller, en enkel och felfri hantering samt 
en ändamålsenlig resultatuppföljning i de verksamheter som i till sist bär kostnaden. 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av stöd till 

idrottande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1. 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat sin granskningsrapport, bilaga 2, om kommunens stöd till 

idrottande för yttrande senast den 31 oktober 2018. Kommunrevisionen har granskat huruvida 

stöd till idrottande sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2018. Kommunrevisionen rekommenderar i sin granskningsrapport 

nämnden: 

 

• Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. 

 

• Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika 

evenemangsarenorna.  

 

• Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det 

är verkställighet av nämndbeslut. 

 

• Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet 

och jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

 

• Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 



Föredragning 

Idrotts- och fritidsnämndens synpunkter på kommunrevisionens rekommendationer framgår 

av bilaga 1, däribland åtgärder kring lokalförsörjning och de särskilda uppdrag för ökad 

jämställdhet och jämlikhet som nämnden gavs i Mål och budget. Kommunstyrelsen har inget 

att tillägga därutöver.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Joachim Danielsson   Mats Norrbom 

Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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 Kommunrevisionen 

KRN/2018-32 

kommunrevisionen@uppsala.se 

bo.adel@kpmg.se 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av stöd till 

idrottande 

Kommunrevisionen har inkommit med ovanstående rubricerad skrivelse för yttrande senast 

den 31 oktober 2018. Kommunstyrelsen har tagit del av idrotts- och fritidsnämndens yttrande 

i ärendet, och har inget övrigt att tillägga till nämndens synpunkter som redovisas nedan.  

 

Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det har gått 

drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett styrande dokument gällande 

den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen skulle arbetas fram.  

 

Uppsala kommun tar ett samlat grepp om lokalförsörjningsplaneringen för kommunens totala 

behov av lokaler för olika verksamheter. Sammanlagt pågår arbetet med åtta stycken 

lokalförsörjningsplaner för olika nämnder, däribland idrotts- och fritidsnämnden. 

 

Lokalförsörjningsplanen för idrottslokaler föreläggs idrotts och fritidsnämnden för beslut 

under november månad 2018. Planen kommer därefter att föreläggas för beslut i 

kommunstyrelsen och koordineras till en samlad lokalförsörjningsplanering för kommunen. 

Kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering är en fortgående arbetsmetod som 

koordineras med Mål och budget-arbetet och nämndernas verksamhetsplaner för att uppnå en 

effektiv och kostnadsbesparande stadsbyggnadsprocess.  Effekten kommer att kunna avläsas i 

en fastställd lokalförsörjningsplan. 

 

Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika 

evenemangsarenorna. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige beslutade att ett 

styrande dokument gällande de publika evenemangsarenorna skulle arbetas fram. 

 

Även publika idrottsarenor ingår i arbetet med idrott- och fritidsnämndens 

lokalförsörjningsplanering. Där säkerställs att denna typ av specialanläggningar hanteras på 

samma sätt som övriga anläggningar med avseende på bland annat behovsutredning, 

ekonomiska konsekvenser, projektprioritering och koordinering med andra nämnders 

lokalbehov. Effekten kommer att kunna avläsas i en fastställd lokalförsörjningsplan.   

mailto:kommunrevisionen@uppsala.se
mailto:bo.adel@kpmg.se
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Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är 

verkställighet av nämndbeslut.  

 

Uppsala kommun ger, genom idrotts och fritidsnämnden, kontanta föreningsbidrag till 

föreningar för verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar mellan 5 och 25 år. Att ge 

bidrag för vuxenverksamhet ingår inte i nämndens uppdrag. Nämnden beslutar om regelverk 

och ekonomiska ramar för hur föreningsbidrag ska fördelas.  

 

Efter att en ny nämnd tillträtt i januari 2019 kommer även hantering av föreningsbidrag att 

införas i nämndens delegationsordning. Beslut om ny delegationsordning sker snarast efter att 

den nya nämnden har tillträtt. Effekten blir kvalitetssäkrad hantering av föreningsbidrag.  

 

Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och 

jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

 

Nämnden arbetar med följande uppdrag som kommunfullmäktige givit i Mål och budget: 

 

- att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 

utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 

ojämställdhet.  

- Ett arbete med att utveckla en metod för att säkerställa fördelningen av ekonomiskt stöd 

pågår och kan helt färdigställas när ett nytt system för hantering av föreningsbidrag och 

bokning är utvecklat och driftsatt vilket beräknas till 2020. 

 

- Att genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.  

- Följande åtgärder har gjorts: Utbildning i jämställdhet och hbtq har genomförts inom 

avdelningen idrott och fritid. Idrottsanläggningar anpassas för trygghet. Vid ny- och 

ombyggnation av anläggningar görs könsneutrala omklädningsrum och avskärmade 

duschrum. I utformningen tas hänsyn till trygghet och säkerhet.   

 

- Under 2018 har 4 föreningar och Upplands idrottsförbund genomgått utbildning i 

jämställdhet, jämlikhet och normkritiskt tänkande. Under 2019 kommer 

elitidrottsföreningar att utbildas och hbtq-diplomeras. Effekten kan avläsas i 

uppföljningen av nämndens verksamhetsplan.  

 

Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen. 

 

Nämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvaret för kommunens idrottsverksamhet. I 

arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens 

ansvarsområde sker regelbundet dialog och samverkan med föreningar och andra aktörer. 

Utgångspunkt för dialog och samverkan som löpande pågår med bland annat kommunens 

bolag är idrotts- och fritidspolitiska programmet samt de avtal som finns mellan bolagen och 

nämnden. Främst är det hyresavtal eller olika former av uppdragsavtal där nämnden som 
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hyresgäst eller kund anger krav och önskemål om exempelvis dimensionering, innehåll eller 

utformning.  

 

För att uppnå lika principer vad gäller avtal, marknadsföring, ekonomisk ersättning o dyl. för 

samtliga aktörer har nämnden regelbundna dialogmöten med alla berörda bolag, inklusive 

Fyrishov.  

 

Dialogmöten pågår om ett nytt avtal med Fyrishov. Effekten blir att liknande avtal tecknas 

med alla kommunala bolag.  

 

Genomförda åtgärder utgör underlag för nästa revision av internkontrollplanen. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Marlene Burwick   Ingela Persson 

Ordförande    Sekreterare 
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UPPSALA KOMMUN 
REVISORERNA 2018-06-15 

Kommunstyrelsen 

Idrott- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskningsrapport "Stöd till idrottande" 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens stöd till 
idrottande sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt 
utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018. 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige om Idrotts- och fritidspolitiskt program. Av 
programmet framgår bl. a. att särskilda styrdokument ska tas fram och klargöra den 
långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen. Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta 
fram ett styrdokument för långsiktig anläggningsförsörjning. Vidare framgår det av 
programmet att ett styrande dokument som stipulerar Uppsala kommuns förhållningssätt 
beträffande de stora publika evenemangsarenorna ska arbetas fram. Även här pågår ett arbete 
med att ta fram styrande dokument. Då drygt två år passerat sedan besluten fattades rörande 
styrande dokument gällande den långsiktiga planeringen samt rörande kommunens 
förhållningssätt till de stora publika evenemangen anser vi att dessa styrdokument nu behöver 
tas fram skyndsamt. 

Idrotts- och fritidsnämnden fattar utifrån av fullmäktige tilldelad ram beslut om den totala 
budgeten för nämnden, inte hur de olika stöden ska fördelas eller hur stora belopp som 
respektive stöd/nivå ska ge. Detta är enligt de intervjuade delegerat till tjänstemännen enligt 
delegationsordningen. Om fördelning av föreningsstöd ska ses som delegerat till tjänstemän 
ska fördelning av stöd redovisas och anmälas som ett delegationsärende till nämnden vilket vi 
inte kan finna är fallet idag. Alternativt ska föreningsstödet i stället ses som verkställighet 
vilket, enligt beslutad delegationsordning, är fallet om det saknas utrymme för självständiga 
bedömningar. Då nämnden inte beslutar om fördelning av föreningsstöd eller nivån på stöden 
är vår bedömning att det bör tydliggöras om fördelning av föreningsbidrag ska hanteras som 
ett delegerat ärende eller om det ska anses som verkställighet. Hantering av föreningsstöd 
saknar inte, enligt vår mening, utrymme för självständig bedömning. 

För att jämna ut mellan flickor/pojkar, kvinnligt/manligt har det, enligt företrädare för 
verksamheten arbetats med/satsas på att utrusta anläggningarna på ett mer allsidigt sätt för att 
passa flickor/kvinnor. Vi har i vår granskning inte kunnat finna att det genomförts någon 
uppföljning av den gjorda satsningen dvs, att utjämna mellan flickor/pojkar kvinnligt/manligt. 
Då ambitionen är att öka jämställdhet, jämlikhet och jämna ut olikheterna mellan 
flickor/pojkar och kvinnligt/manligt menar vi att detta borde följas upp frekvent. 

Vidare konstaterar vi att Idrotts- och fritidsnämnden fastslagit Anläggningskategorier och 
prioritering av tider. Det styrande dokumentet ställer upp grundkrav samt grundprinciper för 



fördelning av tider och resurser vilket vi anser är ett tillämpbart styrande dokument att 
förhålla sig till. 

Idrotts- och fritidsnämnden stödjer extern arenaverksamhet både ekonomiskt, 
marknadsföringsmässigt och med avtalslängd (ex. IFU arena). Av verksamhetsföreträdare 
framkom att kommunens "egna" verksamheter inte har samma förutsättningar/möjligheter 
som de externa aktörerna. Vi anser att Idrotts- och fritidsnämnden bör sträva efter att ha 
samma principer vad gäller avtal, marknadsföring, ekonomisk ersättning o dyl. 

Med utgångspunkt av ovanstående rekommenderar vi Idrotts- och fritidsnämnden: 

• Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det har 
gått drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett styrande 
dokument gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen skulle 
arbetas fram. 

• Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika 
evenemangsarenoma. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige beslutade 
att ett styrande dokument gällande de publika evenemangsarenorna skulle arbetas 
fram. 

• Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det 
är verkställighet av nämndbeslut. 

• Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet 
och jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

• Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen. 

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån följande frågeställningar, 
senast 2018-10-31 till kommunrevisionen@uppsala.se  och till sakkunnigt biträde; 
bo.adel@kpmg.se. 

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 

• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 

• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 

• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av 
intemkontrollplanen? 

• Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning. 

För kommunrevisionen 

"-Ur) 
Karolina Larfors, ordförande 
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1 Sammanfattning 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige om Idrotts- och fritidspolitiskt program. Av pro-
grammet framgår bl. a. att särskilda styrdokument ska tas fram och klargöra den lång-
siktiga anläggningsförsörjningen i kommunen. Enligt uppgift pågår det ett arbete med 
att ta fram ett styrdokument för långsiktig anläggningsförsörjning. Vidare framgår det av 
programmet att ett styrande dokument som stipulerar Uppsala kommuns förhållnings-
sätt beträffande de stora publika evenemangsarenorna ska arbetas fram. Även här på-
går ett arbete med att ta fram styrande dokument. Då det gått drygt två år sedan det 
beslutades att styrande dokument gällande den långsiktiga planeringen samt kommu-
nens förhållningssätt till de stora publika evenemangen skulle arbetas fram anser vi att 
dessa styrdokument behöver tas fram skyndsamt. 

Det finns ett av Idrotts- och fritidsnämnden antaget styrande dokument vad gäller stöd 
till idrottande, Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. Bidragsreglerna är upp-
delade i tre olika kontantstöd; verksamhetsstöd, anläggningsstöd och utvecklingsstöd 
vilka regleras enligt beslutade bidragsregler. Som parametrar för bidragsberättigade 
används ex. antal medlemmar, aktivitetspoäng, kvalitetspoäng och sammankomster. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar om den totala budgeten för nämnden, inte hur de 
olika stöden ska fördelas eller hur stora belopp som respektive stöd/nivå ska ge, detta 
är enligt de intervjuade delegerat till tjänstemännen enligt delegationsordningen. Om 
fördelning av föreningsstöd ska ses som delegerat till tjänstemän ska fördelning av 
stöd redovisas och anmälas som ett delegationsärende till nämnden vilket vi inte kan 
finna är fallet idag. Alternativt ska föreningsstödet ses som verkställighet vilket, enligt 
beslutad delegationsordningl, är fallet om det saknas utrymme för självständiga be-
dömningar. Hantering av föreningsstöd saknar inte, enligt vår mening, utrymme för 
självständig bedömning. Då nämnden inte beslutar om fördelning av föreningsstöd eller 
nivån på stöden är vår bedömning att det bör tydliggöras om fördelning av föreningsbi-
drag ska hanteras som ett delegerat ärende eller om det ska anses som verkställighet. 

För att jämna ut mellan flickor/pojkar, kvinnligt/manligt har det, enligt företrädare för 
verksamheten arbetats med/satsas på att utrusta anläggningarna på ett mer allsidigt 
sätt för att passa flickor/kvinnor. Vi har i vår granskning inte kunnat finna att det genom-
förts någon uppföljning på den gjorda satsningen dvs, att utjämna mellan flickor/pojkar 
kvinnligt/manligt. Då ambitionen är att öka jämställdhet, jämlikhet och jämna ut olikhet-
erna mellan flickor/pojkar kvinnligt/manligt menar vi att detta borde följas upp frekvent. 

Vidare konstaterar vi att Idrotts- och fritidsnämnden fastslagit Anläggningskategorier 
och prioritering av tider. Det styrande dokumentet ställer upp grundkrav samt grund-
principer för fördelning av tider och resurser vilket vi anser är ett tillämpbart styrande 
dokument att förhålla sig till. 

Vid granskningen framkom även att ett av kommunens bolag upplevde en avsaknad av 
samordning och dialog mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget. Vid beslutsfat- 

1  IFN 2015-02-11. Delegationsordning för Idrotts- och fritidsnämnden 5. Verkställighetsbeslut. "Till besluts-
fattande som faller utanför delegationsbegreppet hör beslut som är att betrakta som ren verkställighet, dvs. 
där det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa och inköp enligt ramavtal." 
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tande/beslut önskades kommunikation och konsekvensanalys mellan bolaget och Id-
rotts- och fritidsnämnden. Det efterlyses även en plattform för dialog mellan ägare, be-
ställare och utförare. Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen, idrotts-
och fritidsnämnden och primärkommunen bör vara en bra plattform för att finna sam-
syn/samförstånd mellan olika aktörer. 

Det finns en delad uppfattning vad gäller förutsättningar/möjligheter för de externa ak-
törerna. Idrotts- och fritidsnämnden stödjer extern arenaverksamhet både ekonomiskt, 
marknadsföringsmässigt och med avtalslängd (ex. IFU arena). Av vissa verksamhets-
företrädare framkom att kommunens "egna" verksamheter inte har samma förutsätt-
ningar/möjligheter som de externa aktörerna (ex. Fyrishov AB). Vi anser att Idrotts- och 
fritidsnämnden bör sträva efter att ha samma principer vad gäller avtal, marknadsfö-
ring, ekonomisk ersättning o dyl för samtliga aktörer. 

Med utgångspunkt från ovanstående rekommenderar vi Idrotts- och fritidsnämnden: 

• Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det 
har gått drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett sty-
rande dokument gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen 
skulle arbetas fram. 

• Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora 
publika evenemangsarenorna. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäk-
tige beslutade att ett styrande dokument gällande de publika evenemangsare-
norna skulle arbetas fram. 

• Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller 
om det är verkställighet av nämndbeslut. 

• Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlik-
het och jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

• Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommu-
nen. 

2 Bakgrund 
Uppsala kommun styrs utifrån av fullmäktige fastställda nio inriktningsmål. Varje mål 
förstärks med tidsbegränsade uppdrag och måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer. 
För 2018 finns 111 uppdrag och 72 indikatorer fastställda i dokumentet Mål och budget 
2018-2020. 

Stora delar av de olika verksamheterna bedrivs genom eller med hjälp av kom-
munägda bolag. Fastställda mål och uppdrag gäller i tillämpliga delar även för bolagen. 

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2018 bedömt att en genomlys-
ning bör ske av området stöd till idrottande. Ansvaret är fördelat mellan olika nämnder 
och bolag och risk kan finnas att det sammantagna stödet inte motsvarar fullmäktiges 
intentioner. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
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3 Syfte och granskningsfrågor 
Syftet med granskningen har varit att belysa kommunens stöd till idrottande som ett un-
derlag för bedömning av om stödet sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt syn-
punkt tillfredsställande sätt utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. 

Inom ramen för det övergripande syftet avses har följande frågor besvarats: 

• Vilka olika typer av stöd till idrottande finns? 

• Hur stora är de totala årliga stöden? 

• Hur görs prioriteringar mellan t ex olika idrotter, elit/motion, kvinnligt/manligt? 

• Efter vilka principer fastställs nivåerna på olika typer av stöd? 

• Vilka andra former av stöd finns för idrottslig verksamhet, t ex tillhandahållande 
av lokaler och anläggningar? 

• Vilka lokaler och anläggningar ägs eller finansieras av kommunen och kommu-
nala bolag och vilka idrotter respektive andra verksamheter bedrivs där? 

• Efter vilka principer fastställs hyror i lokaler och anläggningar för idrott som ägs 
eller finansieras av kommunen och kommunala bolag? 

• Vilka styrelser/nämnder ansvarar för de olika stöden inklusive lokaler och an-
läggningar? 

• Hur ser Uppsala kommuns stöd till idrottande ut jämfört med andra kommuner? 

• Finns en tydlig koppling mellan de kommungemensamma målen, enskilda 
nämnders mål och omfattning och inriktning på de stöd som ges? 

• Övriga frågor som är relevanta för den övergripande frågeställningen. 

4 Avgränsning 
Granskningen har avsett förhållandena vid granskningstidpunkten 2018. 

5 Revisionskriterier 
Granskningen har utgått från fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag som 
berör området. 

6 Ansvariga nämnder och bolag 
Nämnder som berörs av granskningen är kommunstyrelsen, idrotts- och fritidsnämn- 
den, Fyrishov AB samt Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. 

7 Metod 
Granskningen genomförs genom: 

• Intervjuer med politiker och tjänstemän 

• Insamling av styrdokument och andra relevanta handlingar. 
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• Insamling av ekonomisk information. 

• Analyser. 

• Skriftlig och muntlig avrapportering. 

Alla intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera granskningsrapporten. 

8 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Camilla Strömbäck kommunal revisor under ledning 
av Bo Ädel, kundansvarig. 

9 Styrande- och stödjande dokument 

9.1 Kommunfullmäktiges mål som pekar mot granskningen... 
Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning vilket betyder att de förtroen-
devalda styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksam-
heter ska uppnå. Målen kallas för inriktningsmål. Uppsala kommun har i Mål och bud-
get 2018-2020 med plan 2019-2020 tagit fram följande nio stycken inriktningsmål.2  Ne-
dan följer en kort sammanfattning av målen. 

• Mål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Av detta mål 
framgår bland annat att Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor 
och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möj-
ligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. 

• Mål 2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i. I denna målformu-
lering framgår bland annat att Invånare och besökare ges möjlighet till menings-
full fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bi-
drar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsätt-
ningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, 
fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. 

• Mål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.  Uppsala kom-
mun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. 

• Mål 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna. Av det 
fjärde målet framgår att Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Upp-
sala. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social 
hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inklude-
rande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och om-
råden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Upp-
sala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. 
Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt 
föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser 
och integration. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. 

• Mål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.  

2 KF 2017-11-06/07 § 248 Dnr KSN-2016-2268 
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• Mål 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt  
lärande.  

• Mål 7. Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och om-
sorg utifrån sina behov.  

• Mål 8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma  
samhället. Av det åttonde målformuleringen framgår bland annat följande Kom-
munens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rätt-
visa som utgångspunkt. 

• Mål 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med  
hög kompetens möta Uppsala.  

9.1.1 Uppsala kommuns inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-20183  

Dokumentet är Uppsala kommuns verksamhetsplan och innehåller inriktningsmål och 
budget. Av dokumentet framgår utvecklingsförutsättningarna för Kultur, idrott och fritid: 
"Ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är viktigt för medborgarnas livskva-
litet och bidrar till kommunens attraktivitet. Utbudet ska av alla upplevas som jämställt 
och tillgängligt. Bibliotek, fritidsgårdar, lokala kulturhus, idrotts- och fritidsanläggningar 
spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kun-
skap och aktiviteter." 

Vidare framgår av dokumentet att "Uppsalabor i alla åldrar ges goda möjligheter till ett 
rikt idrotts- och fritidsliv, både i egen- och föreningsorganiserad form. Utvecklingen av 
stadens arenor och mötesplatser utgår alltid från aspekterna tillgänglighet, närhet, 
kommunikationer, säkerhet, trygghet och estetik samt möjligheten till mångsidig an-
vändning och funktionalitet. Medborgarna ska ha god tillgång till idrotts-, motions- och 
friluftsanläggningar." "En framgångsrik breddidrott såväl som satsningar på elitnivå er-
bjuder medborgarna spännande och utvecklande upplevelser och bidrar till en positiv 
bild av Uppsala. Förutsättningarna finns för Uppsalas föreningsliv att bedriva idrott på 
elitnivå. Elitidrottarna är av stort värde som förebilder framförallt för barn- och ungdo-
mar. I Uppsala kommun eftersträvas en balans mellan bredd- och elitidrott vad gäller 
tillgång till tränings- och tävlingstider." 

9.2 Reglemente 
Idrotts- och fritidsnämndens ansvarar enligt Reglemente för kommunstyrelsen och öv-
riga nämnder i Uppsala kommun4  45 § för; 1. kommunens idrotts- och fritidsverksam-
het, utom den fritidsverksamhet för vilken kulturnämnden ansvarar, 2. inhyrning av lo-
kaler och anläggningar för idrotts- och fritidsändamål till täckande av kommunens be-
hov, ansvar för verksamhetsdrift i inhyrda lokaler och anläggningar, samt förvaltningar 
av egenägda lokaler och anläggningar, 3. Upplåtelse av lokaler för idrotts- och fritids-
verksamhet. 

9.3 Idrotts- och fritidspolitiskt program 
Uppsala kommuns Idrotts- och fritidspolitiska program5  tar ett helhetsperspektiv på 
Uppsalabornas fria tid. Programmet utgör utgångspunkt för kommunens samtliga 

3 KF 2014-12-15 § 255, Dnr KSN-2014-0009 
4 KF 2016-12-12 § 230, Dnr KSN-2016-1842 
5 KF 2015-12-07 § 194, Dnr KSN-2015-1825 
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nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag och deras bidrag till att förverkliga de mål 
som återges i detta program. 

Kommunens åtgärder ska, enligt programmet, leda till balans när det gäller förutsätt-
ningarna för en aktiv och hälsobefrämjande fritid: 

• mellan flickor/pojkar, kvinnor/män 
• mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter 
• mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter 
• för stad och landsbygd 
• oavsett socioekonomisk bakgrund 

Av programmet framgår att särskilda styrdokument ska tas fram och klargöra: 

• den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen 
• grundläggande principer och nivåer för kommunens framtida lokal- och anlägg-

ningssubventioner samt kommunövergripande principer för kontant- och annat 
stöd till föreningslivet 

• kommunens förhållningssätt till och samverkan med elitidrotten i kommunen 
• kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika evenemangsarenoma 

9.4 Idrotts- och fritidsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott 
samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning 
och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalför-
sörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och 
andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och 
upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.' 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges över-
gripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. Nämnden konkretiserar inriktnings-
målen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna 
nämndmål och strategier. 

Av Mål och budget 2018-2020 med plan 2019-2020 framgår att Kultur-, idrotts- och fri-
tidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och in-
tegration. Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet är tillgänglig för alla och bidrar till män-
niskors livskvalitet och gör kommunen attraktiv för både boende och besökare. Tillgång 
till kultur och fritidsverksamhet för barn och unga är ett prioriterat område. Formerna 
och villkoren för kommunens stöd och bidrag till en aktiv fritid ska utformas utifrån ett 
tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Stödformerna och utvecklingen av de fysiska 
förutsättningarna i form av allmänna ytor och platser liksom anläggningar ska bidra till 
att skapa bättre balans i resursfördelningen mellan flickor/pojkar och kvinnor/män, mel-
lan idrotts- och andra fritidsaktiviteter, mellan förenings- och egenorganiserade aktivite-
ter och mellan förutsättningarna på landsbygden och i staden. 7 

6 KF 2017-11-06/07 § 248 Dnr KSN-2016-2268 
7 KF 2017-11-06/07 § 248 Dnr KSN-2016-2268 
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9.4.1 Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar 

Enligt bidragsreglerna8  ska Uppsala kommun stödja föreningarnas barn- och ungdoms-
verksamhet vilket ska ha sin utgångspunkt i de mål som finns i det barn- och ungdoms-
politiska programmet: 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner delaktighet och har infly-
tande i frågor som rör dem. 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor. 
• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk 

miljö. 
• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av 

verksamhet och aktiviteter är tillgängliga för dem. 

Idrotts- och fritidsnämndens avsikt med bidragsreglerna och villkoren för att få bi-
drag ska inte ska vara detaljstyrande, däremot ska de styra mot de övergripande 
mål och värden som bidragsdokumentet fastslår. 

Bidragsregler för barn och ungdomsföreningar är uppdelade i tre avsnitt; 

• Verksamhetsstöd fördelas utifrån antal medlemmar, aktivitetspoäng, samman-
komster, kvalitet och eventuella kostnader för ledarutbildning. 

• Anläggningsstöd fördelas på drift- och investeringsstöd. 
• Utvecklingsstöd fördelas på projekt eller skollov 

9.4.2 Anläggningskategorier och prioritering av tider 

Kommunfullmäktige i Uppsala har fastställt det styrande dokumentet Anläggningskate-
gorier och prioritering av tider.' Anläggningarna delas in i två kategorier: 

• Till kategori 1 hör de som i stor utsträckning används för barn-, ungdoms-, och 
motionsidrott inklusive match och tävling. 

• Till kategori 2 räknas de anläggningar som i stor utsträckning används för 
match, tävling och träning på elitnivå med krav på god publikkapacitet. 

Det styrande dokumentet ställer upp grundkrav samt grundprinciper för fördelning av 
tider och resurser. Bland annat gäller grundprinciperna vid fördelning av tider i bok-
ningsbara anläggningar att; Utbokningen ska som helhet präglas av för Uppsala kom-
muns viktiga värden som jämställdhet, mångfald och rättvisa samt att Barn och ungdo-
mar ska likabehandlas. 

Vidare stipulerar dokumentet att riktlinjer för prioritering av tid och resurser i kategori 1 
utgår från följande: 

1. Kommunens ordinarie grundskoleverksamhet har alltid företräde fram till klockan 
16:00 måndag-fredag och gymnasieskolverksamheten har alltid företräde fram till 
klockan 18:00 måndag-fredag. Skolornas 1) elitidrottsklasser och 2) idrottsprogram pri-
oriteras framför andra skolor. Dock endast till 25 procent av tillgänglig tid. 

8 IFN 'FN-2016-0113 samt IFN 2015-09-02 § 57 Information 
9 IFN 2016-11-16 § 107, Dnr IFN-2016-0113 
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2. Bidragsberättigade föreningar ska gå före icke föreningsorganiserade/enskilda förhy-
rare som i sin tur går före företag; kommunexterna förhyrare bokas i sista hand. 

3. Förening/verksamhet med speciella krav på anläggning/utrustning har företräde till 
sådan anläggning som möter kraven för verksamhetens genomförande. 

4. Förening/verksamhet har under ordinarie säsong företräde till säsongspräglad an-
läggning framför annan. 

5. Närhetsprincipen ska tillämpas för anläggningar av allmän karaktär, spridda över 
kommunen. Det innebär att förening och skola i första hand ges tider i de anläggningar 
som ligger i föreningens huvudsakliga upptagningsområde och skolans närområde, i 
synnerhet när det gäller tider för barn och unga upp till 20 år. 

6. Ungdomar upp till och med 20 år ges företräde till tider fram till kl. 20. 00. Ålderska-
tegorin 7 år och yngre hänvisas måndag-fredag i första hand till mindre idrottshallar. 

7. Många utövare har företräde framför få i jämförbara idrotter. 

9.5 Styrande- och stödjande dokument, sammanfattning och kom-
mentarer 
Vi konstaterar att Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun fastställer att Idrotts- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens idrotts-
och fritidsverksamhet, lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsändamål samt 
upplåtelse av lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet. 

Vidare kan vi konstatera att kommunfullmäktige år 2015 beslutat om Idrotts- och fritids-
politiska program. Av programmet framgår att kommunens åtgärder ska leda till balans 
när det gäller förutsättningarna för en aktiv och hälsobefrämjande fritid samt att sär-
skilda styrdokument ska tas fram och klargöra följande: 

• den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen. Det pågår, enligt uppgift, 
ett arbete med att ta fram ett styrdokument för långsiktigt anläggningsförsörj-
ning. Då det gått drygt två år sedan det beslutades att ett styrande dokument 
skulle arbetas fram anser vi att detta styrdokument behöver tas fram skynd-
samt. 

• grundläggande principer och nivåer för kommunens framtida lokal- och anlägg-
ningssubventioner samt kommunövergripande principer för kontant- och annat 
stöd till föreningslivet. Vi konstaterar att detta styrdokument nu finns på plats. 

• kommunens förhållningssätt till och samverkan med elitidrotten i kommunen. Vi 
konstaterar att Uppsala kommun har ett avtal med Destination Uppsala gäl-
lande projektledning av Elitidrott Uppsala. Enligt uppgift pågår det ett arbete 
med att ta fram ett styrdokument för kommunens förhållningssätt till och sam-
verkan med elitidrotten. 

• kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika evenemangsarenoma. 
Enligt verksamhetsföreträdare pågår det ett arbete med vilket förhållningssätt 
Uppsala kommun ska till de stora publika evenemangsarenorna. Vår bedöm-
ning är att detta styrande dokument bör arbetas fram skyndsamt då det gått två 
år sedan kommunfullmäktige beslutat om att dokumentet skulle tas fram. 

Vi noterar att det av Bidragsregler för bam och ungdomsföreningar framgår att Uppsala 
kommun ska stödja föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Vi konstaterar att 
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bidragsreglerna endast innefattar barn och ungdomar. För vuxna finns inga explicita bi-
dragsregler. 

Vidare konstaterar vi att Idrotts- och fritidsnämnden fastslagit Anläggningskategorier 
och prioritering av tider. Det styrande dokumentet ställer upp grundkrav samt grund-
principer för fördelning av tider och resurser vilket vi anser är ett bra styrande doku-
ment att förhålla sig till. 

10 Resultat av granskningen 
Grunden för vår granskning har varit att belysa kommunens stöd till idrottande. Av den 
lokala överenskommelsen kommunen har med föreningslivet framgår det att Uppsala 
kommun ska ha en levande och välkomnande föreningsverksamhet som bidrar till att 
stärka demokrati och mångfald och ge barn och unga möjlighet till delaktighet och infly-
tande.' 

10.1 Ansvar 
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för huvuddelen av de stöd som utgår för idrot-
tande. 

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) beslutade att teckna avtal med Destination Uppsala 
AB om projektledning av "Elitidrott Uppsala'. En samverkan mellan kommunen, Upp-
lands idrottsförbund, arenaägare och föreningar med syftet att utveckla elitidrotten i 
Uppsala. Ersättningen till Destination Uppsala AB uppgick för 2016 och 2017 till 
526 000 kr per år. Avtalet har efter beslut i IFN förlängts att gälla även 2018, dock har 
ersättningsnivån minskats till 250 000 kr. IFN har även beslutat att uppdra till stads-
byggnadsförvaltningen att utreda och, senast 30 november 2018, återkomma med för-
slag på nytt avtal för kommunens fortsatta medverkan i "Elitidrott Uppsala".12  

När samverkan kring "Elitidrott Uppsala" inleddes delades kostnaden mellan kommun-
styrelsen (KS) och idrotts- och fritidsnämnden (IFN). Efter att medel för elitidrott fördes 
över från KS till IFN fick IFN uppdraget att ansvara för elitidrotten och hela ersättningen 
till Destination Uppsala AB betalats nu av IFN. 

För SM-finalerna i bandy 2018-2020 har kommunstyrelsen beslutat att till Nya Destinat-
ion Uppsala AB i årlig ersättning utge 3,5 miljoner kronor för uppdraget.13  

10.2 Stöd till idrottande 
Inom Uppsala kommun finns enligt styrdokumentet Bidragsregler för barn- och ung-
domsföreningar tre kontantstöd att ansöka om'. 

• Verksamhetsstöd för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin ordina-
rie barn- och ungdomsverksamhet samt utveckla och stödja de ledare som be-
hövs för att föreningen ska kunna hålla hög kvalitet på sin verksamhet. 

1° https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn—och-ungdomsverksamhet/ 
11 1FN 2016-01-25 Dnr 1FN-2014-0030 
12 IFN 2016-02-17 § 9, Dnr 2015-0161 samt 2017-11-21 § 113, Dnr 2017-0161 
13 KS 2017-05-31 § 114 Dnr KSN-2017-2306 
14 https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn—och-ungdomsverksamhet/#verk-
samhetsstod 
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• Utvecklingsstöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter utöver ordinarie 
verksamhet samt för att bedriva verksamhet på skollov. 

• Anläggningsstöd ska ge möjlighet att driva, underhålla eller förbättra en anlägg-
ning som en förening bedriver verksamhet i. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar om den totala budgeten för nämnden inte om hur 
stöden ska fördelas, detta är enligt de intervjuade delegerat till tjänstemännen (fritids-
strategerna) enligt delegationsordningen. Fördelning av stöd går inte som ett beslutsä-
rende till nämnden. Däremot redovisas bidragen i efterhand en gång om året till nämn-
den som information. Redovisningen sker övergripande ex. hur mycket pengar som för-
delats per bidrag samt hur många ansökningar, beviljande och avslag. Även förening-
arnas inrapporterade medlemmar och aktiviteter redovisas vid informationstillfället. 

Enligt fastslagen delegationsordning för Idrotts- och fritidsnämnden punkt 5. Verkstäl-
lighetsbeslut framgår följande. "Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbe-
greppet hör beslut som är att betrakta som ren verkställighet, dvs, där det saknas ut-
rymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa och inköp enligt ramavtal." 

10.2.1 Årliga stöd samt nivåer på stöden 

Kontanta stöd (föreningsbidrag) är för år 2018 budgeterade till 33,8 mkr, därtill kommer 
subventionen för lokaler/anläggningar (markeringsavgifter) med 130,5 mkr vilket bety-
der att budgeterat årligt stöd uppgår till 164,3 miljoner kronor. 

Då vissa av bidragen betalas ut i efterskott menar man från förvaltningens håll att det 
är svårt att få fram de exakta siffrorna. Aktivitetsstöd och sammankomster följer riksid-
rottsförbundets ansökningstider vilket betyder att de aktivitetsstöd som söks den 25 
februari 2018 avser aktiviteter i perioden 1 juli — 31 december 2017. Det betyder att det 
i skrivande stund inte gjorts fulla utbetalningar avseende år 2017 och inga utbetal-
ningar avseende år 2018. Efter maj (2018) månads utgång är kommunen klara med 
alla utbetalningar, då kan de presentera exakta belopp Fördelning av driftsstöd 2017 
återfinns i Bilaga 1. 

I nedan tabell presenteras budgetering för bidragen åren 2017 samt 2018: 

År 2017 År 2018 

Bidragstyp Belopp, tkr Bidragstyp Belopp, tkr 

Medlemsstöd 2 104 Medlemsstödis  2 200 

Driftsstöd 16 6 000 Driftsstöd' 11 870 

15 Medlemsstöd — Ges för de medlemmar som är stödberättigade (5-25 år och mantalsskrivna i Uppsala 
kommun) 
16 Driftsstöd 2017 — Ges till föreningar med ett tak på 30procent och max 350 000 kr för godkända drift-
kostnader om budget tillåter. 
17 Driftstöd 2018 — Reviderade regler och ökat bidrag — Ges till föreningar med ett tak på 60procent och 
max 700 000 kr för godkända driftkostnader och för den tid som barn och unga nyttjar anläggningen. 
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Investeringsstöd* 915 Investeringsstöd 18 915 

Utvecklingsstöd Projekt 1 000 Utvecklingsstöd Projekt' 1 000 

Utvecklingsstöd Skollov 1 400 Utvecklingsstöd Skollov' 1 400 

Aktivitetspoäng 4 360 Aktivitetspoä ng 6 360 

Sa mm an kom st 4 170 Sammankomst 8 600 

Kvalitetspoäng med Kvalitetspoäng med le- 
leda rutbild ningsstöd 1 500 da rutbildningsstödll  1 500 

Total 21 449 Total 33 845 

*Fördelning av Investeringsstöd, se bilaga 3 

Den budgeterade ökningen av bidrag på ca 12,4 mkr mellan år 2017 och 2018 bestod 
av 5 mkr i ökat budgetanslag samt 7,4 mkr som kommer från ökade hyresintäkter. 
Dessa 7,4 mkr kommer från höjda markeringsavgifter (avgiften/bokad timma i kommu-
nal anläggning), där en stor del av intäkterna går tillbaka till barn och ungdomsför-
eningar genom att höja bidragen för dessa. Det finns även en politisk vilja att öka för-
eningsstödet ännu mer. 

Det finns ett politiskt mål att vuxna inte ska subventioneras i samma utsträckning som 
förr. År 2017 betalade vuxna 80 kr per timme för en fullstor hall, efter höjningen 2018 
betalar de nu 150 kr per timme. De ökade intäkter som kommer i takt med att vuxna 
börja betala mer ska gå tillbaka till barn och ungas verksamhet. 

Stödet har även förändrats till förmån för att jämna ut olikheterna mellan de som driftar 
egna anläggningar och kommunens anläggningar. Tidigare kunde de som driftade 
egna anläggningar få max 30 procent av driftskostnaderna vilket nu höjts till max 60 
procent. 

Bidragsregler för barn och ungdomsföreningar fastslås villkor och regler för föreningar 
som söker verksamhetsstöd, anläggningsstöd samt utvecklingsstöd. 

• Verksamhetsstöd fördelas utifrån antalet medlemmar, aktivitetspoäng, sam-
mankomster, kvalitet och eventuella kostnader för ledarutbildning. Verksam-
hetsstöd är ett grundläggande stöd för att föreningen ska kunna bedriva barn-
och ungdomsverksamhet. Stödet ska hjälpa föreningen att hålla en hög kvalitet 
på verksamheten och ge möjlighet att vidareutveckla ledarna. 

0 Medlemmar - för att en medlem ska vara stödberättigad måste medlem- 
men bland annat vara mellan 5 och 25 år och ha deltagit i en förenings- 

18 Investeringsstöd — Kan ansökas för investeringar som röjer akuta hinder, miljöarbete, öka tillgänglighet 
på den egna anläggningen. 
19 Utvecklingsstöd Projekt — Kan sökas för särskilda och tidsbegränsade insatser (ej ordinarie verksamhet) 
29 Utvecklingsstöd Skollov — Kan ansökas för aktiviteter som bedrivs under skollov, aktiviteten ska pågå 
minst i 3h och vara öppen för alla. 
21 Kvalitetspoäng med ledarutbildningsstöd — Kvalitetspoäng, ett grundbidrag på 3 000 kr för föreningens 
påvisade kvalitetsarbete, ledarutbildningsstöd kan sökas ur en fördelad pott för de kostnader som före-
ningen haft föregående år på ledarutbildning. 
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aktivitet. Medlemsstöd motsvarar summor mellan 58 — 60 kronor bero-
ende på hur många medlemmar som registrerats i det totala antalet an-
sökningar. 

o Aktivitetsstöd/poäng - aktivitetsstödet baseras på antalet aktivitetspo-
äng. Varje medlem får aktivitetspoäng när medlemmen deltar i en stöd-
berättigad sammankomst. Föreningen kan få stöd för högst 200 aktivi-
tetspoäng per deltagare och kalenderår upp till 14 års ålder. Därefter 
finns ingen poängbegränsning. Aktivitetspoäng har legat mellan 2,65 — 
2,90 kronor (beroende på hur många aktivitetspoäng som registrerats i 
det totala antalet ansökningar). Från och med hösten 2018 kommer 
denna summa att öka då budget ökats. 

o Sammankomster - som stödberättigad sammankomst räknas samman-
komster med minst tre deltagare som pågår i minst en timme. Samman-
komststöd har legat på 25 kronor per sammankomst men kommer att 
öka till 60 kronor per sammankomst. 

o Kvalitetspoäng - föreningen kan få stöd för det antal kvalitetspoäng som 
föreningen nått upp till. Antalet kvalitetspoäng ger rätt till en viss del av 
den bidragspott som finns för det kvalitativa arbetet. Kvalitetspoängen 
betalas ut med en grundsumma på 3 000 kronor för det kvalitativa arbe-
tet i föreningen. Om förening även utbildat sina ledare under föregående 
år kan de ansöka om ledarutbildningsstöd i samma ansökan. Ledarut-
bildningsstödets storlek beräknas utefter hur många medlemmar den 
enskilda föreningen haft föregående år och beräkningen är 54 kronor 
per medlem med ett minimum på 1 000 kronor med att tak på 50 000 
kronor. Om inte alla föreningar ansöker om ledarutbildningsstöd och det 
därför blir pengar kvar i potten så fördelas dessa pengar ut till de före-
ningar som sökt för mer pengar än vad de har i sin pott. 

• Anläggningsstöd, fördelat på driftstöd och investeringsstöd. Anläggningsstödet 
vänder sig till föreningar som antingen äger eller har lång nyttjanderätt till en 
godkänd anläggning. Stödet ger föreningen möjlighet att kunna driva, under-
hålla och förbättra anläggningen och genom detta bedriva verksamhet i egen 
anläggning. 

o Driftstöd - för att få driftsstöd ska föreningen under föregående kalen-
derår ha genomfört 50 bidragsberättigade sammankomster på den egna 
godkända anläggningen. Driftstöd utgår med 60 procent med ett tak på 
700 tkr av föreningens godkända driftskostnader. 

o Investeringsstöd kan ges till föreningar för förbättringsåtgärder av an-
läggning. 

• Utvecklingsstöd - syftet med utvecklingsstödet är att föreningar ska kunna få 
stöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter som avser att utveckla den or-
dinarie verksamheten samt bedriva icke ordinarie verksamhet under skollov. Ut-
vecklingsstöd fördelas på projekt och skollov. 

o Föreningar kan få projektstöd med max 100 tkr per år i två år. 

o Skollov är ett förstärkt verksamhetsstöd för ökade kostnader i samband 
med skollovsverksamhet. 
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Nämnden fattar beslut om hur stor den sammanlagda bidragsbudgeten ska vara. De 
olika nivåerna för aktivitetspoäng och medlemsstöd utgår ifrån vad budgeten tillåter - i 
realitet till hur många ansökningar som inkommit, därmed är de tjänstemännen som 
fastställer nivåerna på de olika stöden. 

I samband med höjningen av markeringsavgifterna så fattade idrotts- och fritidsnämn-
den beslut om att 7,3 miljoner kronor skulle gå tillbaka till barn- och ungdomsförening-
arnas bidrag. De 7,3 mkr skulle täcka driftsstödets höjning från 30 procent till 60 pro-
cent med ett tak på 700 000 kronor samt att det skulle täcka en höjning av samman-
komststödet. Efter beräkningar av tjänstemännen så landade höjningen på 60 kronor 
för sannmankomststödet. 

Idrotts- och fritidsnämnden antog 2017-01-25 § 12 Förändrade markeringsavgifter. 
Som en del i idrotts- och fritidsnämndens strävan att uppnå ökad jämställdhet och jäm-
likhet inom nämndens ansvarsområde föreslog nämnden anta en ny princip för sub-
ventionen till föreningar genom förändringar av bland annat markeringsavgiften. Intäk-
terna från de ökade markeringsavgifterna ska återföras till föreningarna genom bidrag 
som fördelas med syfte att uppnå ökad jämställdhet och jämlikhet. Den ökade avgiften 
följer nämndens princip om subvention till idrott och fritid då intäkten återförs till före-
ningarna genom ökat föreningsbidrag. Kommunfullmäktige fastslår, i samband med 
fastställande av taxor och avgifter, idrotts- och fritidsnämndens markeringsavgifter22. 

Arenor och hallar o dyl subventioneras, enligt vissa verksamhetsföreträdare, inte på 
samma villkor. Ett exempel på skillnader mellan de olika arenauppdragen mellan id-
rotts- och fritidsnämnden och IFU arena (Gränby) gällande subvention och tillhandahål-
lande av skolidrott och att parterna är överens om en gemensam marknadsföring av 
densamma till en avtalstid på 25 år. Fyrishov AB har däremot ett ägardirektiv från Upp-
sala kommun om att tillhandahålla plats för skolidrott, vilket bolaget gör dagtid till 
samma lägre skolpris men utan subvention eller marknadsföring från idrotts- och fritids-
nämnden, bolaget har heller aldrig haft en längre avtalstid på uppdragen. 

Varför sådana olikheter, som i ovanstående fall, förklarades av verksamhetsföreträdare 
med att det var kommunfullmäktige som tog beslut om IFU arenan och idrotts- och fri-
tidsnämnden (IFN) fick därefter uppdraget/ansvaret att skriva avtal. Från IFN menar 
man att det inte blir jämlikt mellan anläggningar då kommunfullmäktige, i ovanstående 
exempel, ger uppdrag till IFN att teckna avtal o dyl. medan Fyrishov AB styrs via ägar-
direktiv. 

10.2.1.1 Övriga stöd 

Stöd ges även till ex. verksamhetsanpassning av lokaler och anläggningar där idrotts-
förbund ställer krav för att medge spel på olika nivåer ex. allsvensk fotboll. I nedan ta- 
bell redovisas utfallet för 2017 samt beräknade kostnader för perioden 2018-2020. 

2018 2019 2020 
2017 Beräknad Beräknad Beräknad 

Kostnad för anpassning, tkr kostnad kostnad kostnad 

Studenternas IP för Allsvenskan 6 100 7 845 7 191 920 

22 Def. Markeringsavgift — Avgift för uthyrning av lokaler och anläggningar. 
Uppsala kommun Granskn rapp stöd till idrottande 2018 slutversion.docx 14 

2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Public 



Uppsala kommun 
Stöd till idrottande 

2018-06-15 

Österängens IP för Amerikansk fotboll 100 

Av Strategi för besöksnäringen för Uppsala kommun23  framgår att Uppsala bland annat 
ska ha särskilt fokus på idrottsevent. Exempelvis genomförs Storvreta innebandy cup, 
vilken är världens största innebandy cup med mer än 700 deltagande lag, där Fyrishov 
är centrum för hela tävlingen samt att bland annat Fyrishov AB bidrar till genomförande 
av cupen genom exempelvis tillgång till lokaler samt personella resurser. 

10.2.2 Prioriteringar 

Av fastställda bidragsregler görs ingen selektion mellan manligt och kvinnligt idrottande 
eller mellan elit och motions idrottande. Uppsala kommun ska, enligt uppgift, arbeta 
med bredd inte elitsatsningar inom barn och ungdomsidrotten. Man menar att elitsats-
ningar "hämmas" bland annat genom det utarbetade poängsystemet som bidragsreg-
lerna föreskriver. 

För tilldelande av tider finns av idrotts- och fritidsnämnden det fastslagna styrande do-
kument Anläggningskategorier och prioritering av tider. Dokumentet delar in Uppsala 
kommuns anläggningar i två kategorier, en där anläggningarna i stor utsträckning an-
vänds för barn-, ungdoms-, och motionsidrott samt en där anläggningar i stor utsträck-
ning används för match, tävling och träning på elitnivå med krav på god publikkapa-
citet. Därefter stipulerar dokumentet hur fördelning av tider ska hanteras inom respek-
tive kategori (se avsnitt 9.4.2). 

Av den subventionsutredning som genomförts av verksamheten framkom det att ca 40 
procent nyttjandes av flickor/kvinnor och ca 60 procent till pojkar/män vilket, enligt upp-
gift, till stor del berodde på att fler pojkar/män deltar i föreningsorganiserad verksamhet 
och nyttjar anläggningarna. Fördelningen 40/60 speglar föreningarnas verksamhet. Vid 
intervju framkom det att för att jämna ut flickor/pojkar, kvinnligt/manligt har det arbetats 
med/satsats på att utrusta anläggningarna på ett mer allsidigt sätt för att passa 
flickor/kvinnor samt möjliggjort ex. HBTQ certifiering. Det har ännu inte genomförts nå-
gon uppföljning av satsningen. 

I Uppsala kommuns inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018 fastslås att "En fram-
gångsrik breddidrott såväl som satsningar på elitnivå erbjuder medborgarna spän-
nande och utvecklande upplevelser och bidrar till en positiv bild av Uppsala. Förutsätt-
ningarna finns för Uppsalas föreningsliv att bedriva idrott på elitnivå. Elitidrottarna är av 
stort värde som förebilder framförallt för barn- och ungdomar. I Uppsala kommun efter-
strävas en balans mellan bredd- och elitidrott vad gäller tillgång till tränings- och täv-
lingstider." 

10.3 Lokaler och anläggningar 
Majoriteten av de anläggningar idrotts- och fritidsnämnden hyr hyrs från Uppsala kom-
mun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun skolfastigheter. Dess-
utom hyr idrotts- och fritidsnämnden från Uppsala kommuns fastighetsbolag AB och en 
del från privata fastighetsägare som ex. Svandammshallarna och Rosendalshallen. 

23 KF 2014-10-15 Dnr KSN-2014-0939 
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Idrotts- och fritidsnämnden hyr också tid i Fyrishov, Svagströms arena, IFU arena och 
Fresh air nice ice arena. Av bilaga 4 framgår vilka lokaler och anläggningar som pri-
märkommunen hyr in. 

Idrotterna som bedrivs i anläggningarna är allt från skolidrott, konståkning, gymnastik, 
simning, vattensport, innebandy, fotboll, hästsport till i stort sett alla andra idrotter. Fy-
rishov AB driver två anläggningar, Fyrishov samt Gottsundabadet. 

Fyrishov är med sina ca 1,6 miljoner besökare per år den mest besökta arenan i Sve-
rige. Verksamheten håller öppet alla dagar året runt. Den totala omsättningen uppgick 
år 2017 till ca 100 miljoner kronor, varav kommunen subventionerar 24,2 miljoner kro-
nor via uppdragsavtalet. Det är ca 100 föreningar som kan åtnjuta kommunens sub-
ventioner via uppdragsavtalet med idrotts- och fritidsnämnden, ca 30 föreningar är 
kopplade mot vattenaktiviteter och ca 70 föreningar som är kopplade mot landaktivite-
ter. Gottsundabadet omsatte år 2017 drygt 11 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kr var 
uppdragsersättning. Fyrishov ägs och förvaltas av Fyrishov AB medan Gottsundabadet 
ägs av Uppsala kommun fastighets AB. Under de senaste tio åren har Fyrishov AB in-
vesterat i verksamheterna för ca 316 mkr. 

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB driver ett 50-tal anläggningar 
(se bilaga 2) varav ca 95 procent är idrottsanläggningar och resterande rekreationsan-
läggningar. Av bilaga 2 framgår vilka idrotter som utövas på respektive anläggning. Bo-
laget omsätter ca 75 miljoner kronor/år, år 2021 beräknas omsättningen uppgå till ca 
120 miljoner kronor. Bolaget hyr ut anläggningarna till idrotts- och fritidsförvaltningen. 
Ca 90 procent subventioneras via markeringsavgift resterande ca 10 procent finansie-
ras av kunden. 

Sport- och rekreationsfastigheter AB äger tomträtten där IFU arena är placerad. Före-
ningarna driver arenan med hjälp av de årliga markeringsavgifterna från kommunen. 
IFU-avtalet med idrotts- och fritidsnämnden uppgår till ca 17 mkr/år. För investeringar i 
verksamheten kan föreningen/föreningarna även söka stöd via Uppsala kommun. 

10.3.1 Hyror för lokaler och anläggningar 

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter, bland annat för hyra av idrottsloka-
ler till subventionerad kostnad. Den 27 februari 2017 beslutade fullmäktige om taxor 
och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område; fastställda taxor och avgifter 
ska från och med 1 januari varje år, med start 2018, följa den prisuppräkning som för 
varje år anges i Mål och budget. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 (§ 276) att 
räka upp taxor och avgifter med 3 procent. 

Fyrishov AB beslutar om hyresnivåerna för Fyrishov. För Gottsundabadet beslutar hy-
resvärden Uppsala kommun fastighets AB om hyresnivåerna. 

Mellan Sport- och rekreationsfastigheter AB och primärkommunen, Uppsala kommun, 
finns det framtaget en principöverenskommelse som beskriver intentionerna/bakgrund 
för hur de ingående parterna tillsammans ska utforma hyresavtal/kontrakt för respek-
tive lokal/objekt/anläggning samt förhållningssätt till varandra vid förändringar/nybe-
ställningar. Överenskommelsen omfattar samtliga lokaler som hyrs in/och beställs av 
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter från Uppsala kommuns nämnder 
med ansvar för idrotts- och rekreationslokaler. 
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10.4 Uppsala kommuns stöd till idrottande jämfört med andra kom-
muner 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunalt kontant bidrag till 
idrottsföreningar, kr/inv. Luleå 150 - 150 148 

Kommungruppen Större stad 98 97 98 100 118 

Södertälje 78 30 35 50 54 

Trollhättan 168 69 77 78 85 

Uppsala 108 47 46 93 98 

Västerås 166 158 161 161 

Uppsala kommun satsade år 2017 98 kronor/invånare i kommunalt bidrag till idrottsför-
eningar.' Vid jämförelse med kommungruppen (vilken Uppsala kommun ingår i) samt 
med fyra kommuner ur samma kommungrupp (kommungruppen större städer) ligger 
Uppsala kommun med sina 98 kr/invånare i det närmaste mitt mellan Södertälje (lägst 
med 54 kr/invånare) och Västerås (högst kontantbidrag per invånare, 161 kr). dock lig-
ger Uppsala 20 kronor/invånare lägre vid jämförelse med kommungruppen större stä-
der. 

Jämförelse med andra kommuner vad gäller stöd till idrottande sker inte i någon större 
utsträckning. 

10.5 Fastställda mål kopplade till stöd 
Vid intervju beskrevs att kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål till idrotts- och fri-
tidsnämndens mål och de stöd som utges kunde utläsas bland annat ur folkhälsoper-
spektivet, järnlik-/jämställds perspektiv samt miljömålen. 

Fastställda bidragsregler är kopplade mot beslutade mål. Ex. Jämställd hälsa, jämlikhet 
kan kopplas mot bedömning av kvalitetspoängen som sätts. Drogfria miljöer, Delaktig-
het och God hälsa finns som övergripande mål/värden upptagna i bidragsreglerna. 

I projektet Jämställd, Jämlik, Normkritisk har ledare för olika föreningar deltagit för att 
tillsammans arbeta fram en handbok vilken framgent ska användas av alla föreningar i 
Uppsala kommun. Som referensgrupp till projektet har barn och ungdomar från före-
ningarna varit delaktiga och bidragit med deras synpunkter. 

10.6 Övriga frågor - kommunala bolag 

10.6.1 Fyrishov AB 

Vid intervjutillfällen lyftes följande problem med styrningen mellan de komnnunalägda 
bolaget Fyrishov AB och primärkommunen: 

• Ägaren (Uppsala kommun) — utförarna (Fyrishov/Gottsundabadet) — beställarna 
(Idrotts- och fritidsnämnden). För bolagen ligger fortfarande beställar-utföraror-
ganisationen kvar vilket upplevs som en flaskhals vad gäller styrningen och 

24 www.kolada.se  
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finansieringsmodellen för bolaget. Tydlighet efterfrågas vad som är fritidsupp-
drag (ersättning för utförda tjänster till föreningslivet) och vad som är finansie-
ringsmodell för bolaget. 

• Att Idrotts- och fritidsnämnden inte är en egen förvaltning (jmf kulturförvalt-
ningen) utan ligger organisatoriskt inbäddad under stadsbyggnadsförvaltningen 
upplevdes även det som en flaskhals i styrningen. 

• Under den senaste 10-års perioden har det varit många chefsbyten på fritids-
chefspositionen samt organisatoriska förändringar i förvaltningen vilket medfört 
att man tappat i kompetensöverföring mellan bolaget och förvaltningen. 

Finansiering till Fyrishov och Gottsundabadet sker nu via Idrotts- och fritidsnämnden. 
Tidigare skedde finansiering via ägaren, Uppsala kommun. Man menar att styrningen 
urholkas och blir otydlig i och med att finansiering sker via Idrotts- och fritidsnämnden 
istället för av ägaren Uppsala kommun. 

Uppdraget som nämnden avtalat med Fyrishov AB är detaljstyrt vilket kan ge inlås-
ningseffekter. Ex. fastslås det i uppdraget hur många timmar som Hall X ska tillhanda-
hålla — föreningarnas verksamheter är säsongs- och resultatbetonade, om ett lag som 
legat i högsta serien åker ner i seriesystemet kommer Hall X kunna användas till andra 
ändamål men med ett detaljstyrt uppdrag kan det bli en omöjlighet att styra om verk-
samheten. 

Från bolagets sida upplevs en avsaknad av samordning och dialog mellan idrotts- och 
fritidsnämnden och bolaget såväl politiskt som på tjänstemannanivå. Vid beslutsfat-
tande/beslut önskas kommunikation och konsekvensanalys mellan bolaget och Idrotts-
och fritidsnämnden. Det efterlyses även en plattform för dialog mellan ägare, beställa-
ren o utföraren såväl på politisk beslutande som på verksamhetsutförande nivån. 

Vid intervju lyftes även avsaknaden av en Arenastrategi, hur Uppsala kommun vill att 
kommunen ska utveckla de större arenorna framgent. 

Styrdokumenten mellan bolaget ägardirektiv och idrotts- och fritidsnämndens uppdrag 
till bolaget är inte ensade. I ägardirektiven för Fyrishov AB finns inget stipulerat vad gäl-
ler föreningsverksamhet. 

10.6.2 Sport- och rekreationsfastigheter AB 

Idrotts- och fritidsnämndens ordförande är tillika kommunalråd samt ordförande i Sport-
och rekreationsfastigheter AB, vilket inte upplevs som något problem varken för bola-
get eller för ordförande att hålla rollerna isär. 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bygga om/utöka Studenternas IP. Förutom 
en ny fotbollsarena för 10 000 åskådare kommer det finns ett helt nytt torg, café/restau-
rang, gym, butiker och kontor. Byggnationen beräknas var klar år 2020. Det finns en 
framräknad kostnad för hyra under bygg nationsåren. När arenan är klar att tas i bruk 
efter ombyggnationen kommer en ny hyra för anläggningen att beräknas och tas ut, 
dessa priser är inte färdigförhandlade i dag. I samband med byggnationen kommer det 
även finnas uthyrning av lokaler till externa kunder. Ansvar och prissättningen för 
dessa lokaler kommer ligger hos Sport- och rekreationsfastigheter AB. 
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101 Resultat av granskningen, sammanfattning och kommentarer 
Vi konstaterar att Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för huvuddelen av de stöd som 
utgår för idrottande. Kontanta stöd (föreningsbidrag) budgeterades år 2018 till 33,8 
mkr, därtill kommer subventioner för lokaler/anläggningar (markeringsavgifter) med 
130,5 mkr vilket betyder att budgeterat stöd år 2018 totalt uppgår till 164,3 miljoner kro-
nor. 

Det finns ett av Idrotts- och fritidsnämnden antaget styrande dokument vad gäller stöd 
till barn- och ungdomsföreningar, Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. Bi-
dragsreglerna är uppdelade i tre olika kontantstöd; verksamhetsstöd, anläggningsstöd 
och utvecklingsstöd vilka regleras i beslutade bidragsregler. Som parametrar för bi-
dragsberättigade används ex. antal medlemmar, aktivitetspoäng, kvalitetspoäng och 
sammankomster. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar om den totala budgeten för nämnden, inte hur de 
olika stöden ska fördelas eller hur stora belopp som respektive stöd/nivå ska ge, detta 
är enligt de intervjuade delegerat till tjänstemännen (fritidsstrategerna) enligt delegat-
ionsordningen. Fördelning av stöd går inte som ett beslutsärende till Idrotts- och fritids-
nämnden. Dock redovisas bidragen i efterhand en gång om året till nämnden som en 
informationspunkt. 

Om fördelning av föreningsstöd delegerats till tjänstemännen ska fördelning av stöd re-
dovisas och anmälas som ett delegationsärende till nämnden vilket vi inte kan finna är 
fallet idag. Eller ska föreningsstödet ses som verkställighet vilket, enligt delegationsord-
ningen, är fallet om det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Då nämnden 
inte beslutar om fördelning av föreningsstöd eller nivån på stöden är vår bedömning att 
det bör tydliggöras om fördelning av föreningsbidrag ska hanteras som ett delegerat 
ärende eller om det ska anses som verkställighet. Hantering av föreningsstöd saknar 
inte, enligt vår mening, utrymme för självständig bedömning. 

För att jämna ut mellan flickor/pojkar, kvinnligt/manligt har det, enligt uppgift, arbetats 
med/satsas på att utrusta anläggningarna på ett mer allsidigt sätt för att passa 
flickor/kvinnor. Vi har i vår granskning inte funnit att det genomförts någon uppföljning 
på den gjorda satsningen dvs, att utjämna mellan flickor/pojkar kvinnligt/manligt. Då 
ambitionen är öka jämställdhet, jämlikhet och jämna ut olikheterna mellan flickor/pojkar 
kvinnligt/manligt menar vi att detta borde följas upp frekvent. 

Vi konstaterar att utöver kontantstöd kan även stöd för ex. verksamhetsanpassningar 
av lokaler och anläggningar där idrottsförbund ställer krav för att kunna bedriva spel på 
olika nivåer medges. Ar 2017 tilldelades 6,2 mkr i stöd för anpassningar - 6,1 mkr till 
Studenternas IP samt 0,1 mkr till Österängens IP. 

Vi noterar att majoriteten av de anläggningar Idrotts- och fritidsnämnden hyr hyrs från 
Uppsala kommun, Sport- och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun skolfas-
tigheter. Dessutom hyr Idrotts- och fritidsnämnden från Uppsala kommuns fastighets-
bolag AB och en del från privata fastighetsägare som ex. Svandammshallarna och Ro-
sendalshallen. Idrotts- och fritidsnämnden hyr också tid i Fyrishov, Svagströms arena, 
IFU arena och Fresh air nice ice arena. Idrotterna som bedrivs i anläggningarna är allt 
från skolidrott, konståkning, gymnastik, innebandy, fotboll, hästsport till i stort sett alla 
övriga idrotter. 
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Vi konstaterar att kommunfullmäktige årligen beslutar om taxor och avgifter, bland an-
nat för hyra av idrottslokaler till subventionerad kostnad. Från och med 2018 har det 
beslutats att taxor och avgifter årligen ska följa den prisuppräkning som för varje år 
anges i kommunens Mål och budget. Inför år 2018 räknades taxor och avgifter upp 
med 3 procent. 

Vidare konstaterar vi att Uppsala kommun, enligt Kolada, år 2017 satsade 98 kronor/in-
vånare i kommunalt bidrag till idrottsföreningar. Vid jämförelse med kommungruppen 
(vilken Uppsala kommun ingår i) samt med fyra kommuner ur samma kommungrupp 
(kommungruppen större städer) ligger Uppsala kommun med sina 98 kr/invånare i det 
närmaste mitt mellan Södertälje (lägst med 54 kr/invånare) och Västerås (högst kon-
tantbidrag per invånare, 161 kr). dock ligger Uppsala 20 kronor/invånare lägre vid jäm-
förelse med kommungruppen större städer. 

Vår helhetsbedömning är att de stöd som utgår kan kopplas till de av kommunfullmäk-
tige fastställda mål och Idrotts- och fritidsnämndens mål. Bl. a. kan jämställhet, jämlik-
het och god hälsa kopplas till de av kommunfullmäktige fastställda målen. 

Vid intervjuer framkom att ett av kommunens bolag upplevde en avsaknad av samord-
ning och dialog mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget. Vid beslutsfattande/be-
slut önskades kommunikation och konsekvensanalys mellan bolaget och Idrotts- och 
fritidsnämnden. Det efterlyses även en plattform för dialog mellan ägare, beställaren o 
utföraren. Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen, idrotts- och fritids-
nämnden och primärkommunen anser vi vore en bra plattform för att finna sam-
syn/samförstånd. 

Det finns en delad uppfattning vad gäller förutsättningar/möjligheter för de externa ak-
törerna. Idrotts- och fritidsnämnden stödjer extern arenaverksamhet både ekonomiskt, 
nnarknadsföringsmässigt och med avtalslängd (ex. IFU arena). Av vissa verksamhets-
företrädare framkom att kommunens "egna" verksamheter inte har samma förutsätt-
ningar/möjligheter som de externa aktörerna (ex. Fyrishov AB). Vi anser att Idrotts- och 
fritidsnämnden bör sträva efter att ha samma principer vad gäller avtal, marknadsfö-
ring, ekonomisk ersättning o dyl för samtliga aktörer. 

11 Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer 

11.1 Svar på revisionsfrågan och rekommendationer 
Syftet med granskningen har varit att belysa kommunens stöd till idrottande som ett un-
derlag för bedömning av om stödet sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt syn-
punkt tillfredsställande sätt utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. 

Vilka olika typer av stöd till idrottande finns? 

Inom Uppsala kommun finns enligt styrdokumentet Bidragsregler för bam- och ung-
domsföreningar tre kontantstöd att ansöka om. 

• Verksamhetsstöd fördelas utifrån antalet medlemmar, aktivitetspoäng, samman-
komster, kvalitet och eventuella kostnader för ledarutbildning. 

• Anläggningsstöd, fördelat på driftstöd och investeringsstöd 
• Utvecklingsstöd fördelat på Projektstöd och Skollov. 

Hur stora är de totala årliga stöden? 
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Kontanta stöd, föreningsbidrag, är för år 2018 budgeterade till 33,8 mkr (år 2017 var 
motsvarande summa 21,5 mkr), därtill kommer subventionen för lokaler/anläggningar 
med 130,5 mkr vilket betyder att budgeterat årligt stöd år 2018 uppgår till 164,3 miljo-
ner kronor. 

Hur görs prioriteringar mellan t ex olika idrotter, elit/motion, kvinnligt/manligt? 

Av fastställda bidragsregler görs ingen selektion mellan pojkar/manligt och 
flickor/kvinnligt idrottande eller mellan elit och motions idrottande. Uppsala kommun 
ska, enligt uppgift, arbeta med bredd inte elitsatsningar inom barn och ungdomsidrot-
ten. Man menar att elitsatsningar "hämmas" bland annat genom det utarbetade poäng-
systemet som bidragsreglerna föreskriver. 

Av Uppsala kommuns inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018 fastslås att "En fram-
gångsrik breddidrott såväl som satsningar på elitnivå erbjuder medborgarna spän-
nande och utvecklande upplevelser och bidrar till en positiv bild av Uppsala. Förutsätt-
ningarna finns för Uppsalas föreningsliv att bedriva idrott på elitnivå. Elitidrottarna är av 
stort värde som förebilder framförallt för barn- och ungdomar. I Uppsala kommun efter-
strävas en balans mellan bredd- och elitidrott vad gäller tillgång till tränings- och täv-
lingstider." 

Vid intervju framkom det att för att jämna ut flickor/pojkar, kvinnligt/manligt har det ar-
betats med/satsats på att utrusta anläggningarna på ett mer allsidigt sätt för att passa 
flickor/kvinnor samt möjliggjort ex. HBTQ certifiering. 

Efter vilka principer fastställs nivåerna på olika typer av stöd? 

Det finns ett av Idrotts- och fritidsnämnden antaget styrande dokument vad gäller stöd 
till idrottande, Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. Bidragsreglerna är upp-
delade i tre olika kontantstöd; verksamhetsstöd, anläggningsstöd och utvecklingsstöd 
vilka regleras i beslutade bidragsregler. Som parametrar för bidragsberättigade an-
vänds ex. antal medlemmar, aktivitetspoäng, kvalitetspoäng och sammankomster. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar om den totala budgeten för nämnden, inte hur de 
olika stöden ska fördelas eller hur stora belopp som respektive stöd/nivå ska ge, detta 
är enligt de intervjuade delegerat till tjänstemännen (fritidsstrategerna) enligt delegat-
ionsordningen. Fördelning av stöd går inte som ett beslutsärende till Idrotts- och fritids-
nämnden. Dock redovisas bidragen i efterhand en gång om året till nämnden som en 
informationspunkt. 

Idrotts- och fritidsnämnden antog 2017 förändrade markeringsavgifter. Som en del i Id-
rotts- och fritidsnämndens strävan att uppnå ökad jämställdhet och jämlikhet inom 
nämndens ansvarsområde föreslog nämnden anta en ny princip för subventionen till 
föreningar genom förändringar av bland annat markeringsavgiften. Intäkterna från de 
ökade markeringsavgifterna ska återföras till föreningarna genom bidrag som fördelas 
med syfte att uppnå ökad jämställdhet och jämlikhet. Den ökade avgiften följer nämn-
dens princip om subvention till idrott och fritid då intäkten återförs till föreningarna ge-
nom ökat föreningsbidrag. 

Arenor och hallar o dyl subventioneras, enligt verksamhetsföreträdare, inte på samma 
villkor. 

Vilka andra former av stöd finns för idrottslig verksamhet, t ex tillhandahållande 
av lokaler och anläggningar? 
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Stöd ges även till ex. verksamhetsanpassning av lokaler och anläggningar där idrotts-
förbund ställer krav för att medge spel på olika nivåer ex. allsvensk fotboll. 

Vilka lokaler och anläggningar ägs eller finansieras av kommunen och kommu-
nala bolag och vilka idrotter respektive andra verksamheter bedrivs där? 

Majoriteten av de anläggningar Idrotts- och fritidsnämnden hyr hyrs från Uppsala kom-
mun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun skolfastigheter. Dess-
utom hyr Idrotts- och fritidsnämnden från Uppsala kommuns fastighetsbolag AB och en 
del från privata fastighetsägare som ex. Svandammshallarna och Rosendalshallen. 

Idrotts- och fritidsnämnden hyr också tid i Fyrishov, Svagströms arena, IFU arena och 
Fresh air nice ice arena. 

Idrotterna som bedrivs i anläggningarna är allt från skolidrott, konståkning, gymnastik, 
innebandy, fotboll, hästsport till i stort sett alla andra idrotter. 

Efter vilka principer fastställs hyror i lokaler och anläggningar för idrott som ägs 
eller finansieras av kommunen och kommunala bolag? 

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter. Den 27 februari 2017 beslutade 
fullmäktige om taxor och avgifter inom Idrotts- och fritidsnämndens område; fastställda 
taxor och avgifter ska från och med 1 januari varje år, med start 2018, följa den pris-
uppräkning som för varje år anges i Mål och budget. Kommunfullmäktige beslutade 
2017-12-11 (§ 276) att räka upp taxor och avgifter med 3 procent. 

Vilka styrelser/nämnder ansvarar för de olika stöden inklusive lokaler och an-
läggningar? 

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för huvuddelen av de stöd som utgår för idrot-
tande. 

Kommunstyrelsen har för SM-finalerna i bandy 2018-2020 beslutat att till Nya Destinat-
ion Uppsala AB i årlig ersättning utge 3,5 miljoner kronor för uppdraget. 

Hur ser Uppsala kommuns stöd till idrottande ut jämfört med andra kommuner? 

Uppsala kommun satsade år 2017 98 kronor/invånare i kommunalt bidrag till idrottsför-
eningar.' Vid jämförelse med kommungruppen (vilken Uppsala kommun ingår i) samt 
med fyra kommuner ur samma kommungrupp (kommungruppen större städer) ligger 
Uppsala kommun med sina 98 kr/invånare i det närmaste mitt mellan Södertälje (lägst 
med 54 kr/invånare) och Västerås (högst kontantbidrag per invånare, 161 kr). dock lig-
ger Uppsala 20 kronor/invånare lägre vid jämförelse med kommungruppen större stä-
der. 

Finns en tydlig koppling mellan de kommun gemensamma målen, enskilda nämn-
ders mål och omfattning och inriktning på de stöd som ges? 

25 www.kolada.se  
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Vid intervju beskrevs att kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål till Idrotts- och fri-
tidsnämndens mål och de stöd som utges kunde utläsas bland annat ur folkhälsoper-
spektivet, jämlik-/jämställds perspektiv samt miljömålen. 

Fastställda bidragsregler är kopplade mot beslutade mål. Ex. Jämställd hälsa, jämlikhet 
kan kopplas mot bedömning av kvalitetspoängen som sätts. Drogfria miljöer, Delaktig-
het och God hälsa finns som övergripande mål/värden upptagna i bidragsreglerna. 

Övriga frågor som är relevanta för den övergripande frågeställningen. 
Fyrishov AB upplever en avsaknad av samordning och dialog mellan primärkommunen 
och bolaget. Vid beslutsfattande/beslut önskas kommunikation och konsekvensanalys 
mellan bolaget och Idrotts- och fritidsnämnden. Det efterlyses även en plattform för di-
alog mellan beställaren o utföraren. 

1 ägardirektiven för Fyrishov AB finns inget stipulerat vad gäller föreningsverksamhet. 

11.2 Rekommendationer 
Med utgångspunkt av ovanstående rekommenderar vi Idrotts- och fritidsnämnden: 

• Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det 
har gått drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett sty-
rande dokument gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen 
skulle arbetas fram. 

e Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora 
publika evenemangsarenorna. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäk-
tige beslutade att ett styrande dokument gällande de publika evenemangsare-
norna skulle arbetas fram. 

• Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller 
om det är verkställighet av nämndbeslut. 

e Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlik-
het och jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

• Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommu-
nen. 

2018-06-15 
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Bilaga 1 

Driftsstöd 2017 Belopp 

Almtuna Scoutkår 7 575 

Almunge IK 20 616 

ASUT 8 446 

Bolivia Chasqui 40 215 

Bågskytteklubben Sturarna 6 743 

Bälinge Ryttarförening 209 495 

Bälinge-Jumkil Skytteförening 10 799 

Börje SK 90 086 

Danmarks IF 213 584 

Ekeby Dansstudio 70 081 

Ekolns Segelklubb 52 201 

Framtidsföreningen 13 646 

Funbo IF 43 178 

Föreningen Uppsala Voltige 25 126 

Gamla Upsala SK 58 506 

Gamla Upsala SK 69 660 

GF Uppsalaflickorna 74 547 

Gottsunda Dans & Teater 48 167 

Grönlunds Golfklubb 162 878 

Hagby IK 64 438 

le Capoeira 8 430 

IK Hinden 41 748 

Jumkils IF 90 693 

Järlåsa IF 14 756 

Kanotsällskapet Ägir 21 164 

KFUM Uppsala Kyokshin Karate 69 671 

Kimi Ashihara Karateklubb 17 313 

Knutby IF 52 994 

Lurbo Ridklubb 350 000 

Lyckebokyrkans Ungdom 8 430 

Länna IF 2 460 
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Marielunds Simsällskap 17 072 

OK Linné 42 794 

Salabacke Scoutkår 6 744 

SK !ron 225 032 

Skuttunge SK 4 918 

Skuttunge SK 64 628 

Storvreta IK 180 477 

Sunnersta AIF 148 457 

Svartbäckens Scoutkår 3 164 

Svartbäckens Scoutkår 9 276 

Uppsala Atletklubb 35 321 

Uppsala Bugg & Swing 59 363 

Uppsala Dansakademi/Aktiv ungdom 200 060 

Uppsala Dansakademi/Aktiv ungdom 44 915 

Uppsala Gymnastikförening 27 148 

Uppsala Innebandyallians 169 886 

Uppsala Ju-Jutsuklubb 84 588 

Uppsala KFUK-KFUM 350 000 

Uppsala KFUK-KFUM 102 626 

Uppsala KFUM Badmintonklubb 340 319 

Uppsala Ponnyklubb 350 000 

Uppsala Shotokan Karateklubb 10 223 

Uppsala Skolschacksällskap 20 991 

Uppsala Skridskoklubb 11 704 

Uppsala Young Hockeyclub 187 708 

Upsala Golfklubb 350 000 

Upsala IF 101 432 

Upsala Studenters IF 330 462 

Upsala Tennisklubb 350 000 

Vaksala SK 71 263 

Valsätrakyrkans Ungdom 31 261 

Wasakåren 12 576 

Wasakåren 18 021 

Wasakåren 39 518 

Wattholma IF 13 506 
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Ärentuna Scoutkår 8 242 

Ärentuna SK 3 705 

Almunge Ryttareförening 2 875 

Total 5 997 920 
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Bilaga 2 

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastiqheter AB's anläggningar 

Badplatser/friluftsbad/camping 

Bälingebadet Kyrkvägen 28, utomhusbad med tre bassänger varav en 25 metersbas-
säng, en mindre mellanbassäng och en babypool 

Granebergs bad Mälarvägen 2, Sunnersta, litet naturbad 

Lyssnaängsbadet Sunnersta, friluftsbad, kiosk 

Sandviksbadet/Björklingebadet och camping Björklinge, friluftsbad, camping o kiosk 

Testenbadet Almunge, friluftsbad 

Frilufts-/rekreationsområden 

Fjällnora friluftsområde Friluftsområde med bad, camping, servering, skidåkning och 
skridskoåkning 

Sunnerstaåsen Dag Hammarskjölds väg 270, servering, slalomåkning, barnbacke, 
värmestuga 

Ulva kvarn Ulva, hantverksby, restaurang och café 

Idrottsplaner/Fotbollsplaner Bokas via föreningsservice 018/727 13 90, e-post: bok-
ning@uppsala.se  

Berthåga IP Bertilsvägen 7-9, 11-manna gräsfotbollsplan 

Björkvallen IP Björkvallsvägen 2, Björklinge, 7 fotbollsplaner för 11-, 9-, 7- och 5-
mannafotboll varav en grusplan och resten på gräs 

Bälinge IP Bälinge, 5 fotbollsplaner för 11 och 7-mannafotboll varav fyra gräs och en 
konstgräs 

Ekebyvallens IP Ekebyvägen, 11-manna gräsfotbollsplan 

Fålhagens IP Fålhagsgatan 5, 2 st 7-manna grusplaner 

Gullhagens IP Lilla Väsby 6, Almunge, 11-manna och 7-manna gräsplaner, www.la-
get.se/almungeik  

Järlåsa IP/Järvallen Rosenbacka 1,4 gräsfotbollsplaner för 11-manna, 7-manna och 
5-mannafotboll, www.jarlasaif.se  

Lötens sportfält Sportfältsvägen 2, 8 fotbollsplaner för 11- och 7-mannafotboll varav 
en konstgräsplan och resten på gräs 

Skogsvallens fotbollsplan Skogsvallsvägen, Storvreta, 2 st 11-manna gräsfotbolls-
plan 

Stenhagens IP Naturstensvägen, 11-manna konstgräsfotbollsplan 

Studenternas IP Ulleråkersvägen 6, 11-manna gräsfotbollsplan, 2 st bandyplaner, 
bangolf 

Sunnersta IP Långvägen 5, 11-manna gräsfotbollsplan 
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Sävja IP 11-manna gräsfotbollsplan, 11-manna konstgräsfotbollsplan, boule, beachvol-
ley, spontanidrottsplats 

Valsätra IP Slädvägen 1, 11-manna gräsfotbollsplan, tennisbana grus 

Vattholma IP Godtemplarvägen, 11-manna gräs- och grusfotbollsplaner 

Viksta IP Vikstaby 18, 11-manna gräsfotbollsplan 

Vänge IP/Skeppsvallen 11-manna gräsfotbollsplan, cricketplan, www.hagundaif.se  

Åkerlänna IP/Lännaborg 11-manna och 7-manna gräsfotbollsplaner, www.ikhin-
den.nu  

Årsta IP Fålhagsleden 113, 11-manna konstgräsfotbollsplan och 11-manna gräsfot-
bollsplan 

Österängens IP Hjalmar Brantingsgatan 42, 11-manna konstgräsfotbollsplan, friidrotts-
anläggning 

Inomhusfotboll 

Anders Diöshallen Sportfältsvägen 2, inomhushall för fotboll med konstgräs 

Ishallar 

Gränby ishallar och Relitahallen Råbyvägen 71, 3 st ishallar för ishockey/konståk-
ning och 1 hall för bandy 

Lokaler 

Gula Villan Stadsträdgården Café 

Kanothus, klubbhus Seglarvägen, Sunnersta, klubbhus Uppsala kanotförening, 
www.ukf.se  

Scoutgården Sävja 

UlFvillan Flogstavägen 9, Uppsala Idrottsförenings klubblokal, www.uiffotboll.se  

Villa Fristaden Mälarvägen 26, Sunnersta, uthyrd till föreningar 

Ridanläggning 

Lurbo ridanläggning Lurbovägen 11, ridanläggning, vwvw2.idrottonline.se/LurboRK-
Ridsport/LurboRidklubb  

Sim- och sporthall Bokas via föreningsservice 018/727 13 90, e-post: bokning@upp-
sala.se  

Almunge sim- och sporthall Almungeberg 10, simbassäng, sporthall 45 x 22 m för 
gymnastik och bollsporter 

Sporthallar/idrottshallar Bokas via föreningsservice 018/727 13 90, e-post: bok-
ning@uppsala.se  

Gamla Uppsala sporthall Vattholmavägen 93, läktare och sarg 44 x 24 m för gymnas-
tik och bollsporter 

Storvreta idrottshall Ärentunavägen 1, sarg 40 x 20 m för gymnastik och bollsporter 

Uppsala kommun Granskn rapp stöd till idrottande 2018 slutversion.docx 28 

2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Public 



Uppsala kommun 
Stöd till idrottande 

2018-06-15 

Vattholma sporthall Malmvågsvägen, läktare och sarg; 37 x 23 m för gymnastik och 
bollsporter 

Övrigt 

Ekebyboda skyttecentrum Börje, skytteanläggning som förvaltas av Skytteunionen i 
Uppsala 

KAP evenemangsområde Ulleråkersvägen 

Parksnäckan teater Stadsträdgården, utomhusscen, www.parksnackan.se  

Rörken motorstadion Ca 10 km NÖ om Uppsala efter väg 288, motorsportområde 
med motorcross, enduro, off road bil, radiostyrda bilar, go-cart 

Röbo tegelbruk 

uthyrd till föreningar 

Uppsala friidrottsarena Råbyvägen 71, utomhusarena med löparbanor, kastplan, 
hoppgrop och läktare under tak. 
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Bilaga 3 

Investeringsstöd 2017 Belopp 

Börje SK 

Danmarks IF 

Järlåsa IF 

OK Linne 

Sunnersta AIF 

Almunge IK 

Kanotsällskapet Ägir 

Uppsala Dansakademi 

Uppsala KFUK-KFUM 

SMK Uppsala 

Uppsala Kanotförening 

Uppsala Ponnyklubb 

Lurbo Ridklubb 

Länna IF 

Vaksala SK 

Summa  

60 000 kr 

50 000 kr 

42 100 kr 

100 000 kr 

90 000 kr 

15 000 kr 

80 000 kr 

16 000 kr 

65 000 kr 

93 900 kr 

30 000 kr 

100 000 kr 

28 000 kr 

80 000 kr 

65 000 kr 

917 000 kr 
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Bilaga 4 

Objekt som idrotts- och fritidsnämnden hyr in. Inhyrning sker från Sport- och re-
kreationsfastigheter AB, Skolfastigheter och privata fastighetsägare.  

Allaktivitetshuset 

Almtunaskolan 

ALMUNGE SIM & SPORTHALL 
Bellmanskolan 

Bergaskolan 

BJÖRKJÄRNET ISHALL 

Aörklinge kyrkskola  

Björkvallen IP 

E jjörkvallsskolan 

BOKNINGSBARA YTOR 

Bolandgymnasiet 

Brantingskolan 
Bygdegårdar 

Bäcklösaskolan 

Bäling9 IP 

Bälinge konstgräs 

Bälinge skola 

BÄLINGEBADET 

Lpelsiusskolan  
DIÖSHALLEN 

Domarrineps skola 

EKEBYBODA 
Ekebydalens konstgräs 

Ekebyskolan 

ekebyvallens IP 

Ekudden 
Eriksbergsskolan 

Flogstaskolan _ 
Fredrika Bremerskolan 

Fritidsbanken 
FYRISHOV 

Fyrisskolan 

Fålhagens IP  
G:LA UPPSALA SPORTHALL _ 
GOTTSUNDABADET 

Gottsundahallen (inkl boule o boll) 

Gottsundaskolan 
GRÄNBY ISHALL 

GRÄNBY/LÖTEN BOLLYTOR 
Gränbyskolan 
Hågadalskolan 
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IP SKOGEN 

Johannesbäck konstgräs 
Johannesbäcksskolan 
Jällaskolan 

Järlåsa IP 
JÄRLÄSAHALLEN — 
Kanothus Sunnersta 
KAP 

Katedralskolan 
Knutby skola 
Kvarngärdesskolan 
Liljeforsskolan 

Livets ord idrottshall 
Lundellska skolan 
LURBO  

Malmaskolan 
Pilsbo 
Pluggparadiset 
Ramsta skola 
Relitahallen 
Rosendalshallen 
RÖRKEN 

Skyttorps skola 
Squashhallen Rosendal 

Stavby skola 
Stenhagens IP 
Stenhagens konstgräs 
Stenha enskolan 
Stenhammarsskolan 
Storvreta idrottshall 

Storvreta Konstgräs 
Storvretaskolan 

STUDENTERNAS IP 
SUNNERSTA 
Sunnersta idrottspaviljong 
Sunnersta skolan 
Svandammshallarna 
Sverkerskolan 
SÄVJA IP 
Säv'askolan 
Tiundaskolan 

Tunabergsskolan _ 
UIBF-arena 

UIF klubblokal — 
Ulleråker idrottshall — 
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L Uppsala friidrottsarena 

Uppsävjaskolan 

Vaksalaskolan 

1  Valsätra IP 

1 Valsätra konstgräs 

r Valsätraskolan 

i  Vattholma IP 

L. Vattholma sporthall 

1 Viksta IP 

Villa Fristaden  
1 Von Bahrs skola 
1 
1 Vänge IP 
, 
1 Vänge skola 

i Västra Stenhagenskolan 

Växthusets skola 

i Ytterkomnnundelar 

i Akerlänna IP 

Akerlänna Skola 1 
1 Angelstaskolan 
i 
i Årsta Konstgräsplan 

Arstaskolan 

Ärentunaskolan 

Österängens IP 
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Bilaga 5 

Intervjuade, korrespondens: 

Eva Sterte, VD Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter AB 

Liisa E Hundertmark, VD Fyrishov AB 

Eva Wennmark, föreningsstrateg 

Tuija Kulma, projektledare (anläggningar) 

Susanna Kärvestedth, Destination Uppsala 

Eva Hermansson Flodin, finanschef 

Rickard Malmström kommunalråd (MP), ordförande Idrotts- och Fritidsnämnden samt 
ordförande Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter AB 
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 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Backlund Thomas 2018-08-14 KSN-2018-1874 
 

  

 

 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av 

fastigheter 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av återgång av fastigheter 2017 för 

yttrande senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Kommunrevisionen har granskat de redovisningsmässiga konsekvenserna av fastigheter som 

återgått till kommunen från kommunägda bolag, endera genom återgång av försäljning eller 

återköp, efter den bolagisering av fastigheter som skedde 2013. 

 

Granskningen visar att dokumentationen var behäftad med brister, men att det berörde 

begränsade värden och att vidtagen bokföring av praktiska skäl kan accepteras. Revisionen 

rekommenderar att dokumentation av liknande ärenden sker med högre kvalitet. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen instämmer i kommunrevisionens uppfattning att hög kvalitet ska vara ett 

kännetecken för Uppsala kommuns verksamhet och administration. 

 

Bolagiseringen av kommunens fastigheter omfattade ett mycket stort antal fastigheter med 

varierande kvalitet och dokumentation. En av de drivande orsakerna till bolagiseringen var 

behovet av ökad styrning och kontroll av fastighetsbeståndet. Detta skulle uppnås genom att 

de placerades i en för ändamålet anpassad organisation.  

 

Till följd av olika omständigheter återköptes ett begränsat antal objekt, 12 stycken, från 

dotterbolagen. Dessa objekt hade ett begränsat materiellt värde i förhållande till hela 

bolagiseringen. 
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Beroende på om återköpet betraktas som en separat affärshändelse från den ursprungliga 

försäljningen eller inte, uppstår olika redovisningseffekter i kommunen och dess dotterbolag. 

Styrkt av både det verkliga händelseförloppet och rationella skäl kom förloppet att betraktas 

som två från varandra skilda affärshändelser. 

 

Revisionen har accepterat denna redovisning men har i sin rekommendation betonat att 

kommunens dokumentation av liknande händelser måste förbättras i framtiden. 

 

I det föreslagna svaret till revisionen beskrivs hur kompetens och kapacitet stärkts inom de 

samlade staberna, bland annat ekonomistaben. Betoning läggs också på vikten av att 

verksamhetens processer är kända, tydliga och väl dokumenterade för att en adekvat 

redovisning och uppföljning ska kunna genomföras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 
 

 

Joachim Danielsson  Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Backlund Thomas 
 
 

Datum 
2018-08-14 

Diarienummer 
KSN-2018-1874 

 
 Kommunrevisionen 

Granskning av återgång av fastigheter 2017 

Kommunstyrelsen instämmer helt i kommunrevisionens uppfattning att hög kvalitet ska vara 
ett kännetecken för Uppsala kommuns verksamhet och administration. 
 
Bolagiseringen av kommunens fastigheter omfattade ett mycket stort antal fastigheter med 
varierande dokumentation och kvalitet. En av de drivande orsakerna till bolagiseringen var 
behov av ökad styrning och kontroll av fastighetsbeståndet. Detta skulle uppnås genom att de 
placerades i en för ändamålet anpassad organisation.  
 
För den absoluta majoriteten fastigheter genomfördes bolagiseringen enligt plan.  
 
När det gällde ett begränsat antal av objekten, 12 stycken, kunde antingen inte dotterbolagen 
av fastighetsrättsliga skäl äga dem eller så bedömdes kommunen i förvaltningsform vara mer 
lämplig som fastighetsägare. Berörda fastigheter återköptes till bokfört värde från 
dotterbolagen med, i något fall, tillägg för av dotterbolag nedlagda förbättringsutgifter. 
 
Flera år hade förflutit mellan försäljningstidpunkterna, varför kommunen betraktade dem som 
åtskilda affärshändelser. Alternativet hade inneburit att driftskostnader, avskrivningar, räntor 
m.m. som redovisats under den period som fastigheterna civilrättsligt ägts av dotterbolagen 
skulle backas och bokslut eventuellt behöva rivas upp.  
 
Den bestående konsekvensen av vald hantering i kommunens redovisning är att berörda 
fastigheter idag har ett högre bokfört värde än innan bolagiseringen. Effekten är emellertid 
inte materiell och elimineras i den sammanställda redovisningen för koncernen. Hanteringen 
bedömdes mer rationell och enklare men också rimlig i förhållande till verkligt 
bakomliggande händelseförlopp. Bedömningen stärktes av att beloppen inte var materiella, 
vilket även revisionens granskning noterat.  
 
Många åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att stärka kommunens kompetens och 
kapacitet i olika frågor. En viktig åtgärd var centraliseringen av stödfunktioner, bland annat 
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ekonomifunktionen, vilket ökade förmågan att förutse och hantera svåra problemställningar. 
Frågan om ordning och reda i kommunens verksamhetsprocesser är däremot även fortsatt en 
grundläggande förutsättning för möjligheten att dokumentera, hantera och redovisa händelser 
korrekt.  
 
Uppsala kommun är stor och konglomerat, många av dess verksamheter är ledande och 
förebilder medan andra har utvecklingsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen, där 
fastighetsförvaltning och exploateringsverksamhet hanteras, har ett mycket tydligt fokus på 
frågor om ordning och tydlighet i process och dokumentation. I takt med att processer och 
dokumentation tydliggörs minskar problemen med redovisningsmässiga bedömningar 
eftersom fler frågor förutses och hanteras tidigt. Sådant arbete pågår, ofta refererat till som 
den ”nya stadsbyggnadsprocessen”. 
 
Återköpen var en svår redovisningsfråga. Alternativa svar och handlingsmöjligheter fanns där 
bristen på bakomliggande dokumentation var den största utmaningen. Det kommer även 
fortsatt uppstå redovisningsfrågor med utrymme för alternativa tolkningar. Kommunen är 
dock bättre rustad att hantera dem idag än tidigare. Kunskap och kapacitet att tolka 
redovisningsfrågor har stärkts liksom förutsättningarna för ett proaktivt arbete med 
dokumentation och kontroll av varje enskild affärshändelse i verksamheten. 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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KSN-2018-2304 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av åtgärder med 

anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1. 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har översänt sin granskningsrapport om åtgärder med anledning av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, bilaga 2, för yttrande senast den 31 oktober 2018. 

Kommunstyrelsen har tagit del av berörda nämnders yttranden över kommunrevisionens 

rekommendationer. 

 

Nämnderna rekommenderas av revisionen att:  

 

• se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att denna 

är korrekt och ändamålsenlig, 

 

• se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden, 

exempelvis vad gäller IVO:s begäran av yttranden, vitesförelägganden och domslut, 

 

• säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den 

enskilde avböjer erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder 

dömas till särskild avgift tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande 

hantering och rapportering av verkställda beslut,  

 

• se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering och 

rapportering av ej verkställda beslut, samt 

 

• ta fram en plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till 

bostad med särskild service. 



 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen 

och äldreförvaltningen. 

 

Föredragning 

Av de berörda nämndernas yttranden framgår att det sedan granskningen genomförts ett 

flertal förändringar och åtgärder inom verksamheten som har bäring på kommunrevisionens 

rekommendationer. 

 

Utifrån yttrandena kan det konstateras att verksamheten till stor del bedrivs i linje med 

kommunrevisionens rekommendationer. I andra delar genomförs åtgärder under året som gör 

att verksamheten kommer att svara mot rekommendationerna. 

 

Kommunstyrelsen har därför inte anledning att kommentera rapporten på annat sätt än att 

understryka vikten av att verksamheten inom nämndernas ansvarsområde bedrivs 

rättssäkert och att nämnderna tydligt redogjort hur de svarar upp mot de rekommendationer 

kommunrevisionen ger. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Ola Hägglund 

Stadsdirektör    Tf. chef kommunledningskontoret 
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KSN-2018-2304 

 

 Kommunrevisionen 

KRN-2018/35 

kommunrevisionen@uppsala.se 

bo.adel@kpmg.se 

 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av åtgärder med 

anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 

Kommunrevisionen har inkommit med ovanstående rubricerad skrivelse för yttrande senast 

den 31 oktober 2018. Kommunstyrelsen har tagit del av de berörda nämndernas yttranden i 

ärendet. Kommunstyrelsen anser att verksamheten enligt SoL och LSS är av mycket stor vikt, 

liksom granskningen av densamma. 

 

De berörda nämnderna har i sina respektive yttranden tydligt redogjort hur de svarar mot de 

rekommendationer som revisionen framfört i granskningsrapporten. Kommunstyrelsen har 

inget att tillägga till dessa yttranden. Nedan följer en beskrivning av åtgärder som nämnderna 

har vidtagit samt planerat arbete för vidare åtgärder. 

 

Omsorgsnämnden 

 

Förvaltningen har under det senaste året tillsatt en specifik funktion med ett samlat ansvar för 

nämndens statistiksammanställning, samt kontroll av inkomna uppgifter.  Detta har gjort att 

det är lättare att kvalitetssäkra data, samt att kunna se vilka utvecklingsområden som finns.  

 

Nämnden arbetar aktivt med att säkerställa och förbättra statistikrapporteringen. Under våren 

2018 har formen för sammanställning av statistikrapporter vidareutvecklats. 

 

Det finns idag inget systemstöd för att kunna särskilja rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden, och följa dem kopplat till begäran om yttrande från IVO och domar 

om särskild avgift. Uppgifterna finns inom förvaltningen, men det krävs manuell hantering för 

att sammanställa dem på det sätt som efterfrågas. Nämnden kommer arbeta med att på ett 

tydligare sätt visa antalet individer i inrapporterade ej verkställda beslut. Nämnden kommer 

även undersöka möjligheten för att få fram dessa uppgifter inom ramen för den pågående 

upphandlingen av nytt verksamhetssystem, som planeras införas 2019.  
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Nämnden har under de senaste åren arbetat och arbetar aktivt för att säkerställa rutiner och 

dokumentationen om verkställighet och erbjudande om insatser. Nämndens bedömning är att 

dokumentationen har förbättrats, vilket inneburit att sanktionsavgifter inte utgått i ärenden där 

nämnden via dokumentationen kunnat visa att det finns godtagbara skäl till varför beslut inte 

verkställts. Nämnden kommer i sin internkontrollplan för 2019 förtydliga att kontroll av 

dokumentation ska ske regelbundet.   

 

Nämnden har rutiner för inrapportering och hantering av ej verkställda beslut. Rutinerna är 

under revidering för att bättre anpassas till nämndens nuvarande organisation. Genomgång av 

rutinen för myndigheten är slutfört, för närvarande pågår arbetet med rutinen för utförardelen. 

Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019.  

 

Delegationsordningen gällande inrapportering av ej verkställda beslut reviderades i juni 2018. 

Ansvar för inrapportering ligger nu på strateg och enhetschef.  

 

För att säkerställa en långsiktig tillgång på boende inom nämndens ansvarsområde har 

nämnden arbetat fram Plan för hållbart boende. Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en 

ny plan för bostads- och lokalförsörjning tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen. 

Denna plan kommer att ersätta nämndens plan för hållbart boende. Den nya planen kommer 

att beslutas i nämnd och kommunstyrelsen under hösten 2018.  

 

Nämnden ser att bostadsbristen är den främsta orsaken till ej verkställda beslut om bostad 

med särskild service, och har fått tillkommande medel för utbyggnad av boenden under 2019.  

Effekterna av åtgärderna för att minska antalen ej verkställda beslut om bostad med särskild 

service måste mätas över en längre period, då detta ligger i paritet med kommunens möjlighet 

att anskaffa och driva bostäder. 

 

Situationen kring ej verkställda beslut är en högt prioriterad fråga för nämnden. Nämnden har 

ett nära samarbete med förvaltningen och får kontinuerlig information över aktuellt läge, 

pågående arbete samt planering för att de enskilda ska få det stöd de har behov av och rätt till. 

 

Socialnämnden 

 

Det finns idag inget systemstöd för att kunna särskilja rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden, och följa dem kopplat till begäran om yttrande från IVO och domar 

om särskild avgift. Ett manuellt arbete krävs för att hålla ihop statistiken och ärenden. Under 

hösten 2018 kommer nämnden påbörja ett arbete med att upprätta manuella listor som kan 

visa vart i flödet varje individuellt ärende befinner sig.   

  

Nämnden har under det senaste året arbetat aktivt för att säkerställa rutiner, varav rutinen för 

ej verkställda beslut är en av dem. Dokumentationen kring de åtgärder som vidtas med 

anledning av att ett beslut inte är verkställt faller inom den ordinarie 

dokumentationsskyldighet som föreligger inom nämndens ansvarsområde, därför har inga 

särskilda åtgärder vidtagits för denna specifika dokumentation. Nämnden håller under 2018 
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på att ta fram utbildningspaket för hela förvaltningen, där handläggning och dokumentation 

ingår.  

 

Nämnden har rutiner för inrapportering och hantering av ej verkställda beslut. Rutinerna togs 

fram och fastställdes i juni 2018. Rutinen följer hela processen från rapportering till avslut av 

ärendet, för att säkerställa att ärendena hålls ihop i möjligaste mån. Implementeringen av 

rutinen pågår för närvarande och beräknas pågå under hösten 2018. 

 

Inrapportering av ej verkställda beslut görs av särskilt utsedd administratör inom 

avdelningarna barn, ungdom och delar av avdelning vuxen. Rapportering av ej verkställda 

beslut för boendeenhetens verksamhet (inom avdelning vuxen) sker av särskilt utsedd 

handläggare, något som införs i nämndens arbetsordning från oktober. Under hösten 2018 

kommer en större översyn göras av nämndens delegationsordning.  

 

Nämnden ser att den allmänna bostadsbristen som varit i Uppsala under lång tid är den 

främsta orsaken till ej verkställda beslut om bostad till vuxna. Nämnden deltar i arbetet med 

att ta fram en strategisk bostads och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål. Planen utgör 

kommunens planering för bostäder och lokaler kopplade till socialnämndens 

verksamhetsområde. Planen tas fram i en gemensam beredning av socialförvaltningen, 

stadsbyggnadsförvaltningen/kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.  

 

När det gäller ej verkställda beslut av kontaktperson och kontaktfamiljer är den största 

anledningen svårigheter att rekrytera dessa uppdragstagare. Nämnden jobbar aktivt med olika 

rekryteringsmetoder via sociala media, rekryteringsträffar och reklamfilmer m.m. 

 

Situationen kring ej verkställda beslut är en prioriterad fråga för nämnden. Nämnden har ett 

nära samarbete med förvaltningen och får kontinuerlig information över aktuellt läge, 

pågående arbete samt planering för att de enskilda ska få det stöd de har behov av och rätt till.  

 

Äldrenämnden 

 

Förvaltningen har en specifik funktion med ett samlat ansvar för nämndens 

statistiksammanställning, samt kontroll av inkomna uppgifter.    

 

Nämnden påbörjar under året ta fram form för att kunna följa enskilda individärenden som 

rapporterats som ej verkställda beslut.  

 

Det finns idag inget systemstöd för att kunna särskilja rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden, och följa dem kopplat till begäran om yttrande från IVO och domar 

om särskild avgift. Uppgifterna finns inom förvaltningen, men det krävs manuell hantering för 

att sammanställa dem på det sätt som efterfrågas. Nämnden kommer arbeta med att på ett 

tydligare sätt visa antalet individer i inrapporterade ej verkställda beslut. Nämnden kommer 

även undersöka möjligheten för att få fram dessa uppgifter inom ramen för den pågående 

upphandlingen av nytt verksamhetssystem, som planeras införas 2019.  
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Nämnden har under de senaste åren arbetat och arbetar aktivt för att uppdatera samt 

säkerställa rutiner för rapportering och dokumentation om verkställighet och erbjudande om 

insatser. Nämnden ser särskilt viktigt på att dokumentationen kring erbjudande om 

verkställighet säkerställs och följs upp genom intern kontroll på förvaltningen. 

 

Enligt delegationsordningen ansvarar enhetschef för rapportering. Enhetschef säkerställer att 

inrapporterade uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg är genomförda och korrekta  

 

Den mest förekommande rapporterade orsaken till att beslut inte verkställs är att den enskilde 

har tackat nej till erbjudande om verkställighet av insatsen särskilt boende. Möjligheten för 

den enskilde personen att önska boendeplats i specifik boendeverksamhet ser nämnden som 

viktig. Utöver detta ser nämnden det som viktigt att den enskilde personen erbjuds 

boendealternativ utöver önskemål för att säkerställa att behovet kan tillgodoses. Detta gör att 

nämnden ser särskilt viktigt på att dokumentationen kring erbjudanden om verkställighet 

säkerställs och följs upp genom intern kontroll på förvaltningen. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Marlene Burwick   Ingela Persson 

Ordförande    Sekreterare 
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Åtgärder med anledning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska åtgärder med anledning 
av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att göra en samlad redovisning av 
kommunens ej verkställda beslut enligt SoL och LSS samt redogöra för utdömda avgifter och 
orsaker till att besluten inte har verkställts. Likaså har granskningen syftat till att redogöra för 
eventuella åtgärder som genomförts för att förhindra återupprepning. 

Granskningen visar bland annat att kommunen under den aktuella tidsperioden (2014-2017) har 
rapporterat cirka 2 700 ej verkställda beslut. De vanligaste orsakerna som rapporterats till varför 
besluten inte har verkställts är brist på boende och att den enskilde tackar nej till ett erbjudande. 
Även brist på personal är relativt ofta förekommande. 

Utifrån den information som framkommit under granskningen har ett femtiotal av de rap-
porterade ej verkställda besluten resulterat i fållande domar för kommunen som dömts att betala 
särskild avgift motsvarande 12,4 mkr.' Majoriteten av de fållande domarna avser bostad med 
särskild service (LSS) och återfinns inom omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Bland vidtagna åtgärder uppges fler boenden/boendeplatser vara en viktig del. Enligt vad som 
framkommit under granskningen har det under en längre period varit brist på olika foimer av 
boenden. Vidare uppges att det numera byggs bostäder, både av kommunen och av externa 
byggherrar. Framförallt rör bristen på bostäder omsorgsförvaltningen där det även 
fortsättningsvis bedöms finnas ett utökat behov av boenden samt äldreförvaltningen där 
bedömningen görs att antalet platser framöver kommer att motsvara det förväntade behovet. 
Enligt uppgift tas nu en gemensam lokalförsörjningsplan fram för omsorgsförvaltningen, 
äldreförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. När det kommer till 
brist på personal uppges att man arbetar aktivt med rekrytering. 

1  Då dessa kostnader har registrerats och hanterats olika inom respektive nämnd/verksamhet är inte siffrorna 
absoluta eller jämförbara med varandra. 



Det framkommer också att rutiner, arbetsprocesser och dokumentation är viktiga delar för att 
undvika att beslut inte verkställs samt att beslut som inte verkställs av olika anledningar leder 
till utdömda avgifter. 

Vi har under granskningens genomförande också noterat brister i de statistiksammanställningar 
som vi tagit del av. Vi ser även vissa skillnader gällande hantering av de ej verkställda besluten, 
både över tid och mellan de respektive nämnderna. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnderna att: 

- se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att denna 
är korrekt och ändamålsenlig 

- se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 
enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden, 
exempelvis vad gäller IVO:s begäran av yttranden, vitesförelägganden och domslut 

säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den 
enskilde avböjer erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder 
dömas till särskild avgift 

- tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande hantering och rapportering 
av verkställda beslut 

se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering och 
rapportering av ej verkställda beslut 

- ta fram en plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till 
bostad med särskild service (omsorgsförvaltningen) 

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån följande frågeställningar, 
senast 2018-10-31 till kommunrevisionen@uppsala.se  och till sakkunnigt biträde; 
bo.adel@kpmg.se. 

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 

• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 

• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 

• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av 
internkontrollplanen? 

• Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning. 

För kommunrevisionen 

0194-in 

P 

Karolina Larfors, ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska åtgärder med anledning 
av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att göra en samlad redovisning av 
kommunens ej verkställda beslut enligt SoL och LSS samt redogöra för utdömda avgifter 
och orsaker till att besluten inte har verkställts. Likaså har granskningen syftat till att 
redogöra för eventuella åtgärder som genomförts för att förhindra återupprepning. 

Granskningen visar bland annat att kommunen under den aktuella tidsperioden (2014-
2017) har cirka 2 700 rapporteringar gällande ej verkställda beslut. Detta speglar dock 
inte antalet faktiska ärenden som ej verkställts inom tre månader då ett ärende kan 
rapporteras flera gånger (till dess att det verkställs). Flest beslut rapporterades 2015. 
Nästan hälften av alla rapporterade beslut ligger inom omsorgsnämndens ansvarsom-
råde och gäller framförallt beslut om bostad med särskild service inom ramen för LSS 
(43,5 %). Inom socialnämndens ansvarsområde är det framförallt beslut om bostadsso-
ciala kontrakt följt av kontaktfamilj som rapporterats som ej verkställda. Motsvarande för 
äldrenämnden avser boende, framförallt särskilt boende demens (67,9 %). 

Utifrån den information som framkommit under granskningen har ett femtiotal av de rap-
porterade ej verkställda besluten resulterat i fällande domar för kommunen som dömts 
att betala särskild avgift motsvarande 12,4 mkr.1  Majoriteten av de fällande domarna 
avser bostad med särskild service (LSS) och återfinns inom omsorgsnämndens ansvars-
område. 

De vanligaste orsakerna som rapporterats till varför besluten inte har verkställts är brist 
på boende och att den enskilde tackar nej till ett erbjudande. Även brist på personal är 
relativt förekommande. 

Bland vidtagna åtgärder uppges fler boenden/boendeplatser vara en viktig del. Enligt 
vad som framkommit under granskningen har det under en längre period varit brist på 
olika former av boenden. Vidare uppges att det numera byggs bostäder, både av kom-
munen och av externa byggherrar. Framförallt rör bristen på bostäder omsorgsförvalt-
ningen där det även fortsättningsvis bedöms finns ett utökat behov av boenden samt 
äldreförvaltningen där bedömningen görs att antalet platser framöver kommer att mot-
svara det förväntade behovet. Enligt uppgift tas nu en gemensam lokalförsörjningsplan 
fram för omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmark-
nadsförvaltningen. När det kommer till brist på personal uppges att man arbetar aktivt 
med rekrytering. 

Det framkommer också att rutiner, arbetsprocesser och dokumentation är viktiga delar 
för att undvika att beslut inte verkställs samt att beslut som inte verkställs av olika anled-
ningar leder till utdömda avgifter. 

Vi har under granskningens genomförande också noterat brister i de statistiksamman-
ställningar som vi tagit del av. Vi ser även vissa skillnader gällande hantering av de ej 

1  Då dessa kostnader har registrerats och hanterats olika inom respektive nämnd/verksamhet är inte 
siffrorna absoluta eller jämförbara med varandra. 
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verkställda besluten, både över tid och mellan de respektive nämnderna. Riktlinjer gäl-
lande hantering av ej verkställda beslut finns till viss del. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnderna att: 

- se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att 
denna är korrekt och ändamålsenlig 

- se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda 
beslut från enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa 
enskilda ärenden, exempelvis vad gäller IVO:s begäran av yttranden, 
vitesförelägganden och domslut 

- säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den 
enskilde avböjer erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder 
dömas till särskild avgift 

- tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande hantering och 
rapportering av ej verkställda beslut 

- se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering 
och rapportering av ej verkställda beslut 

- ta fram plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till 
bostad med särskild service (omsorgsförvaltningen) 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska åtgärder med anledning 
av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att göra en samlad redovisning av 
kommunens ej verkställda beslut enligt SoL och LSS samt redogöra för utdömda avgifter 
och orsaker till att besluten inte har verkställts. Likaså har granskningen syftat till att 
redogöra för eventuella åtgärder som genomförts för att förhindra återupprepning. 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det 
stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, eller motsvarande är 
skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. 

Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat 
bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader. 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till 
IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått 
vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdö-
mande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Uppsala kommun har de senaste åren blivit dömd till särskild avgift i flera fall. 
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2.1 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att göra en samlad redovisning av 
kommunens ej verkställda beslut enligt SoL och LSS samt redogöra för utdömda avgifter 
och orsaker till att besluten inte har verkställts. Likaså har granskningen syftat till att 
redogöra för eventuella åtgärder som genomförts för att förhindra återupprepning. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Vilka ej verkställda beslut enligt SoL respektive LSS har rapporterats under perioden 
2014-2017? 

— Hur många ej verkställda beslut har resulterat i utdömda avgifter, vilka belopp och 
vilken typ av bistånd rör det sig om? 

— Vilka är de bakomliggande orsakerna till att besluten ej verkställs? 

— Vilka åtgärder har vidtagits för att återupprepning ska förhindras? 

2.2 Avgränsningar 
Granskningen har omfattat gynnande beslut inom omsorgsnämnden, socialnämnden 
och äldrenämnden. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 

— Socialtjänstlagen 
— Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Jenny Malmsjö, revisor under ledning av Mats Lundberg, 
certifierad kommunal revisor. 

Rapporten har lämnats för sakgranskning till förvaltningsdirektör och enhetschef vid 
omsorgsförvaltningen, enhetschefer vid socialförvaltningen och förvaltningsdirektör samt 
avdelningschef vid äldreförvaltningen. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt analys av framförallt kom-
munens statistikrapporter gällande rapporterade ej verkställda beslut. Intervjuer har där-
efter genomförts med utvalda tjänstemän. 

Vad gäller den statistik som vi tagit del av bör det tydliggöras att denna avser rapporte-
ringstillfällen, vilket innebär att ett unikt beslut kan rapporteras flera gånger. Anledningen 
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till detta är att samtliga beslut som inte verkställts inom tre månader från den dagen då 
beslutet fattas ska rapporteras till IVO och rapporteras därefter varje kvartal fram till dess 
att beslutet är verkställt eller avslutat. Detta innebär att en individ med ett beslut som inte 
verkställts under ett år återfinns i statistiken minst tre gånger. Där information om hur 
många individärenden rapporteringen faktiskt avser har funnits tillgänglig har detta redo-
visats under respektive nämnd/förvaltning. Med individärenden menas här unika beslut 
kopplat till en individ. Det vill säga att en individ med två unika beslut om insats som inte 
verkställs redovisas två gånger. Detta innebär att det redovisas fler rapporterade ej verk-
ställda beslut/unika beslut än individärenden. Det innebär också att desto längre väntet-
iden är för att ett beslut ska verkställas eller desto fler gånger den enskilde tackar nej till 
ett erbjudande om insats, desto fler rapporterade ej verkställda beslut redovisas i vår 
sammanställning. 

2.7 Uppdrag och lagstiftning 
Socialtjänstlagen (SoL)2  är en ramlag som ger kommunen stor frihet att utforma verk-
samheten utifrån lokala förutsättningar och behov. I lagen anges bland annat att den 
som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska också utformas så att det 
stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)3  är en rättighetslag som syftar 
till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer som 
tillhör någon av de tre i lagen beskrivna personkretsarna. Den som omfattas av lagen 
ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. LSS inskränker inte rättigheter som en enskild per-
son kan ha enligt annan lag. Om en insats kan ges enligt såväl SoL som LSS ska indivi-
der som tillhör någon av personkretsarna få hjälp att göra sin ansökan i enlighet med 
LSS. Det är dock den enskilde som, efter att ha blivit informerad, väljer utifrån vilken lag 
insatser söks. 

Enligt SoL (16 kap. 6 §) och LSS (§ 28) är kommunen skyldig att till IVO (som är tillsyns-
myndighet) och kommunens revisorer kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som 
inte har verkställts inom tre månader samt alla beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämn-
den ange tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat 
uppge skälen för dröjsmålet. Gynnande beslut som rapporterats som ej verkställda ska 
när de verkställs rapporteras till IVO och revisorerna. Nämnden ska också till fullmäktige 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 
verkställts, vilken typ av insats som avses och hur lång tid som förflutit från dagen för 
beslutet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahållit en insats ska enligt lag åläggas att 
betala en särskild avgift. Avgiften fastställs till lägst 10 000 kronor och högst en miljon 
kronor utifrån hur lång tid dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. 
Syftet är att en kommun inte medvetet ska kunna ådra sig sanktionsavgift med ett lägre 
belopp än vad det skulle kosta att tillhandahålla insatsen. Avgiften kan sättas till ett lägre 
belopp om den enskilde har tackat nej till godtagbart erbjudande innan tidpunkten för 

2 Socialtjänstlag (2001:453) 
3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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skälig tid överskridits. Hur domstolarna räknar ut avgifterna varierar men generellt sett 
visar rättspraxis att avgifterna beräknas utifrån mellanskillnaden mellan kostnaden för 
planerade insatser och faktiska kompenserande insatser. Till det tillkommer en repressiv 
del motsvarande 25 procent. 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är kommunen skyl-
dig att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Kommunen är också skyldig att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

3 Resultat av granskningen 
Som tidigare nämnts avser granskningen tre nämnder och de ej verkställda beslut som 
rapporterats inom nämndernas verksamhetsområden. Under granskningen framkom att 
organisationen under de senaste åren genomgått två större omorganisationer som bland 
annat inneburit att nämnden för hälsa och omsorg upphörde 2015 och omsorgsnämnden 
tillkom istället. I samband med detta flyttades även vissa delar av den tidigare nämndens 
ansvar över till andra nämnder samtidigt som vissa delar av äldrenämndens ansvarsom-
råden flyttades till omsorgsnämnden. Vid årsskiftet 2016/2017 gick organisationen dess-
utom från att ha varit en utpräglad beställar-/utförarorganisation till att bli en mer tradit-
ionell förvaltningsorganisation. Omorganisationerna uppges ha påverkat både verksam-
heternas arbete samt hur rapporteringen av de ej verkställda besluten har hanterats, 
vilket i sin tur har haft effekt på den statistik som redovisats. Detta tillsammans med vissa 
variationer i rapporteringen samt risk för en viss felmarginal i samband med vår tolkning 
av inhämtat material gör att den statistik som redovisas i denna granskning bör tolkas 
som vägledande och inte som en absolut sanning. Det bör också noteras att om inget 
annat anges avser de rapporterade ej verkställda besluten antal rapporteringar och inte 
antal individärenden. Anledningen till detta är att beslut som inte verkställs ligger kvar 
och rapporteras på nytt var tredje månad. Detta innebär exempelvis att ett beslut som 
inte verkställts på ett år rapporteras vid minst tre tillfällen. Där information om hur många 
individärenden rapporteringen faktiskt avser har funnits tillgänglig har detta redovisats 
under respektive nämnd/förvaltning. 

Vad gäller hantering och rapportering av ej verkställda beslut hanteras detta separat 
inom de olika förvaltningarna och ser därför lite olika ut. 

3.1 Omsorgsnämnden 
Enligt reglementet och verksamhetsplanen ansvarar omsorgsnämnden för omsorg, ser-
vice och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Nämnden ansvarar också 
för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende 
för personer upp till 65 år samt för personer som fyllt 17 år och har ett vårdbehov enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som uppgår till mer än 14 dagar.4,5  

4 Uppsala kommun, Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun 
5 Uppsala kommun, Verksamhetsplan och budget 2018 För omsorgsnämnden, 2018-01-31 
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För 2018 har omsorgsnämnden en budget på cirka 1,6 miljarder kronor och inom förvalt-
ningen arbetar cirka 2 650 medarbetare. Under 2017 gjordes 4 665 utredningar och fat-
tades 5 531 beslut. Vid tidpunkten för granskningen fanns cirka 3 700 individer med 
biståndsbeslut inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen är indelad i fem avdel-
ningar, Arbete och bostad, Socialpsykiatri, Ordinärt boende, Hälso- och sjukvård samt 
Systemledning. Under avdelningen för Systemstöd finns enheten för Strategi och avtal, 
där ansvaret för rapporteringen av ej verkställda beslut ligger. 

Av delegations- och arbetsordningen för nämnden framgår att det är enhetschefens 
ansvar att rapportera ej verkställda beslut. I praktiken följs dock den rutin som finns fram-
tagen i vilken det framgår att det är handläggarens ansvar att rapportera de ej verkställda 
besluten till den uppdragsstrateg som sedan sammanställer och vidarerapporterar 
informationen. Enligt kompletterande uppgifter kommer ändring av delegat för inrappor-
tering av ej verkställda beslut att tas upp som ett ärende till nämnden i juni. 

Efter att IVO i samband med tillsyn 2015 konstaterat att rapporteringen av ej verkställda 
beslut inte skett korrekt, att återrapportering inte sker och att inspektionen inte fått svar 
trots flera påminnelser beslutade IVO att nämnden skulle redovisa hur man säkerställer 
att uppgifter i individrapporterna är korrekta och att återrapportering av ej verkställda 
beslut sker korrekt. Detta resulterade i att en rutin för ej verkställda beslut togs fram 
(bland annat för att minska risken för verkställda eller avslutade beslut ligger kvar i verk-
samhetssystemet). I samband med detta genomfördes även en utbildning kring vikten 
av att besluten verkställs i verksamhetssystemet. 

3.1.1 Ej verkställda beslut 

Enligt de statistikrapporter som vi tagit del av framgår att 1 348 rapporteringar av ej verk-
ställda beslut har gjorts under perioden 2014-2017, varav 977 beslut enligt LSS och 371 
beslut enligt SoL. Detta innebär att det i genomsnitt rapporteras drygt 84 ärenden per 
kvartal. Då ett ej verkställt beslut rapporteras varje kvartal fram till dess att det verkställts 
eller avslutats rapporteras vissa enskilda individärenden vid upprepade tillfällen vilket 
resulterar i att antalet rapporterade ej verkställda beslut vanligtvis är betydligt fler än 
antalet faktiska individärenden. Vi har dock för omsorgsförvaltningen inte kunnat fast-
ställa hur många individärenden det rör sig om under den aktuella perioden. 

Generellt har antalet rapporterade beslut ökat under den aktuella perioden, från 274 
beslut 2014 till 412 beslut 2017. År 2015 övergick dessutom ansvaret för bostadssociala 
kontrakt enligt SoL från omsorgsnämnden till socialnämnden. Samtidigt övertog 
omsorgsnämnden ansvaret för bland annat personer 65 år och äldre med LSS-beslut 
och äldre som tidigare tillhört socialpsykiatrin. 
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Figur 1. Antal rapporterade ej verkställda beslut inom omsorgsförvaltningen under perioden 2014-2017. 
Observera att det 2014-2015 pågick en omorganisation som bland annat innebar att nämndernas ansvar för 
personer över 65 år ändrades varpå omsorgsnämnden bland annat övertog ansvaret för personer med LSS-
beslut och de som tidigare tillhört socialpsykiatrin. 

De ej verkställda beslut som rapporterats rör framförallt bostad med särskild service 
enligt LSS (587 beslut/rapporteringar) följt av kontaktperson, både enligt LSS och SoL 
(172 respektive 173 beslut/rapporteringar). Eftersom väntetiden för att ett beslut ska 
verkställas ibland är lång innebär det att enskilda ärenden/beslut rapporteras flera 
gånger. 

Antal rapporterade ej verkställda beslut som avser bostad med särskild service har ökat 
de senaste åren. I december 2017 rapporterades 61 ej verkställda beslut till följd av att 
denna insats inte verkställts. Samtidigt framgår av nämndens plan för hållbart boende' 
att det totalt sett under 2017 fattades 46 nya beslut om bostad med särskild service. 

6 Uppsala kommun, Plan för hållbart boende 2018-2022, 2018-03-08 
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Figur 2. De tre mest förekommande rapporterade ej verkställda besluten över tid. 

Vad gäller bostad med särskild service kan ses en minskning av ej verkställda beslut i 
slutet av 2015 vilket uppges bero på att nämnden då av fullmäktige fick utökade ekono-
miska medel för att genom ramavtal utöka antalet boendeplatser. Avtalet kvarstår, liksom 
det utökade antalet platser men till följd av ökat behov har de ej verkställda besluten 
återigen ökat. Antal beslut om kontaktperson som rapporterats som ej verkställda är mer 
konstant över tid. 

3.1.2 Utdömda avgifter 

Enligt uppgift finns sedan 2015 statistik över ärenden där IVO begärt yttranden från 
nämnden, men denna statistik är inte kopplad till domstolsbeslut. Under perioden 2015-
2017 har IVO begärt yttranden i 66 ärenden och ansökt om särskild avgift i 43 av dessa. 
Enligt representant för förvaltningen är den huvudsakliga anledningen till att en samlad 
bild saknas att olika personer har hanterat olika delar i processen. 

Statistik över hur mycket som betalas ut till följd av domar om särskild avgift finns i eko-
nomisystemet Agresso. Enligt uppgifter från representant för förvaltningen har cirka tolv 
miljoner kronor betalats ut under den aktuella perioden till följd av att förvaltningsrätten i 
51 ärenden beslutat om vite på grund av att beslut inte verkställts i skälig tid. Stor del av 
dessa utdömda avgifter (motsvarande 29 ärenden och 9,5 mkr) avser bostad med sär-
skild service för vuxna, varav drygt hälften betalades ut 2014. Dock finns en viss efter-
släpning vilket innebär att utdömda avgifter betalas ut långt efter att den rapporterade 
händelsen inträffat. 
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Tabell 1. Utbetalda avgifter under perioden 2014-2017 till följd av ej verkställda beslut. 

Insats 2014 2015 2016 2017 Totalt (kr) 

Bostad med särskild 
service 

5 533 000 2 020 000 1 808 000 910 025 9 543 025 

Bostad med särskild 
service, barn 

0 0 0 241 000 241 000 

Kontaktperson 25 000 20 700 48 000 84 900 178 600 

Korttidsvistelse 70 000 0 133 500 879 800 1 83 300 

Ledsagarservice, LSS 0 38 000 69 300 65 000 172 300 

Ledsagning, SoL 10 200 0 0 0 10 200 

Psykiatriboende 89 900 148 000 656 000 0 893 9000 

Totalt (kr) 5 730 114 2 228 715 1 988 816 2 182 742 12 122 325 

3.1.3 Bakomliggande orsaker 

Generellt sett är den vanligaste orsaken till varför beslut rapporterats som ej verkställda 
resursbrist, ledig bostad (35 %) följt av resursbrist, personal (24 %). Ytterligare 19 pro-
cent av de angivna orsakerna är att individen tackat nej till ett eller flera erbjudanden. 
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Figur 3. Rapporterade orsaker varför beslut ej verkställts. 

  

Bostad med särskild service är, som nämnts tidigare, den mest förekommande rappor-
terade insatsen som inte verkställs inom tre månader. Utifrån de ärenden som verkställts 
efter att först ha rapporterats som ej verkställda kan ses att den genomsnittliga vänteti-
den för att ett beslut om bostad med särskild service ska verkställas är nästan ett år och 
tio månader. Denna väntetid ska dock inte förväxlas med den genomsnittliga väntetiden 
för att ett beslut om bostad med särskild service ska verkställas. Enligt mätvärde från ett 
av nämndens mål kan ses att medelväntetiden från beslut till insats avseende boende 
enligt LSS är cirka 14 månader, högre än rikssnittet på 142 dagar'. I skrivande stund 
uppges att det finns 54 personer som väntar på denna form av boende i Uppsala kom-
mun. Samtidigt framgår av nämndens plan för hållbart boende att det 2017 fattades 46 
nya beslut om bostad med särskild service'. 

Orsakerna till att besluten inte har kunnat verkställas är enligt intervjupersonerna flera. 
Framförallt handlar det om att utbudet på olika sätt inte motsvarar efterfrågan, att nämn-
den inte har haft tillgång till det antal boendeplatser som det funnits behov av. Orsaken 
till detta har enligt intervjupersonerna delvis förändrats över tid och gått från att kommu-
nen i stort inte har haft tillgång till befintliga boenden och inte heller tillskapat nya till att 
det idag främst handlar om att nämndens egen budget begränsar antalet platser (utifrån 
nuvarande budget uppges utrymme kunna skapas för beställning av en gruppbostad 
med totalt sex platser). Även om det är omsorgsnämnden som har ansvaret att sörja för 
att det finns tillgång till lämplig bostad för den aktuella målgruppen är det kommunstyrel-
sen som har det övergripande ansvaret att anskaffa lokaler, vilka sedan hanteras av 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

7 Uppsala kommun, Verksamhetsplan och budget 2018 För omsorgsnämnden, 2018-01-31 
8 Uppsala kommun, Plan för hållbart boende 2018-2022, 2018-03-08 
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Utifrån de uppgifter som kommunen lämnat kan ses att brist på bostad uppges som orsak 
i 61 procent av de rapporterade ej verkställda besluten. Antalet rapporterade ej verk-
ställda beslut där orsaken uppges vara brist på bostad ökade under 2016 och 2017. 

Att personer av olika anledningar väljer att tacka nej till det boende som erbjuds bidrar 
också till att fler ej verkställda beslut rapporteras (samma beslut rapporteras flera 
gånger). Att tacka nej till ett erbjudande är den näst vanligaste orsaken (28 %) till att 
beslut om bostad med särskild service inte kan verkställas. Vanligaste orsaken är 
resursbrist, ledig bostad (61 %). Att personer väljer att tacka nej till boendeplatser beror 
enligt intervjupersonerna främst på två saker, dels önskemål om specifikt boende eller 
geografiskt läge, dels på grund av att bostadsbristen resulterat i att föräldrar till barn där 
behov av boende kan förutses i tidigt skede ansöker om boende och erbjuds sådant 
innan barnet/föräldern känner sig redo att flytta. Idag finns ingen begränsning i hur 
många gånger en individ kan tacka nej till ett erbjudande. 

När det gäller kontaktperson är resursbrist, personal den vanligaste orsaken till att be-
sluten inte verkställs. Annat skäl uppges också i stor utsträckning till varför beslutet inte 
verkställts. Av kommentarerna till de statistiksammanställningar som vi tagit del av fram-
går att annat skäl exempelvis kan vara att utföraren har haft svårt att få tag på brukaren, 
individen är tveksam till insatsen eller att det har varit svårt att hitta lämplig person. Enligt 
intervjupersonerna har det också varit svårt att rekrytera kontaktpersoner samtidigt som 
verksamheten kring tillsättande av kontaktpersoner inte har fungerat optimalt. Även 
avlösarservice och ledsagarservice uppges vara svårt att verkställa till följd av personal-
brist. 

Tidigare arbetssätt och hur verksamheten har varit organiserad har också påverkat möj-
ligheten att verkställa beslut. Som exempel ges den tidigare beställar-/utförarorganisat-
ionen där de utdömda särskilda avgifterna endast drabbade beställarsidan men inte 
utförarna. Även bristande dokumentation har bidragit till att fler beslut rapporterats som 
ej verkställda. 

Ytterligare en orsak som påverkat verkställigheten enligt intervjupersonerna är det 
arbetsmiljöproblem som förekommit inom en av enheterna och som bland annat har 
inneburit en ökad personalomsättning. En översyn av verksamheten har därför genom-
förts och intervjupersonerna uppger att åtgärder har vidtagits och att verksamheten idag 
fungerar bättre samtidigt som antalet verkställda beslut har ökat. Verksamheten är dock 
medveten om att den tidigare förekommande problematiken kommer att leda till negativa 
konsekvenser, inte minst i form av domar och särskilda avgifter. 

3.1.4 Åtgärder 

Enligt intervjupersonerna har kommunen på senare år haft en mer effektiv ekonomistyr-
ning och flera effektiviseringar har genomförts vilket har bidragit till att kommunen gene-
rellt sett är bättre rustad idag än tidigare. Detta har bland annat resulterat i att det finns 
större möjligheter för om- och nybyggnation samt ett ökat intresse bland byggherrar. 
Under 2018 öppnades exempelvis tre nya LSS-boenden (ett serviceboende och två 
gruppboenden). Dessutom finns planer på ytterligare boenden. Ar 2017 startade också 
ett gruppboende med inriktning mot yngre personer med demens. Då denna form av 
boende inte förekommer i alla kommuner har förfrågningar om förhandsbesked ökat 
märkvärt enligt intervjupersonerna. 
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Behov finns dock att tillskapa ytterligare platser, vilket också lyfts i den plan för hållbart 
boende som nyligen togs fram. Sådan plan har även tagits fram tidigare men beskrivs 
nu ha blivit mer ändamålsenlig. 

I nuvarande plan lyfts behovet av två nya gruppbostäder och ett trapphusboende redan 
detta år samt att beståndet behöver utökas med ytterligare tre gruppbostäder och ett 
trapphusboende per år från 2019 och fyra år framåt. Av planen framgår också att kost-
naderna för bland annat särskilda avgifter förväntas öka om ingen förändring sker. Under 
hösten 2018 planeras också en strategisk lokalförsörjningsplan, vilken ska vara gemen-
sam för omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmark-
nadsförvaltningen. 

Inom den egna förvaltningen har organisationen förändrats till att inte på samma sätt 
som tidigare bestå av särskilda beställar- och utförarenheter. Det arbetsmiljöproblem 
som identifierats på en av enheterna har också hanterats enligt intervjupersonerna och 
verkställigheten av beslut har nu ökat. Dock kommer sannolikt en eftersläpning av ej 
verkställda beslut att bli tydlig framöver. 

lntervjupersonerna gör också bedömningen att de särskilda avgifterna till följd av ej verk-
ställda beslut har minskat, vilket uppges beror på att man arbetat mer med uppföljning 
och dokumentation. Exempelvis dokumenteras nu i större utsträckning när en individ fått 
ett erbjudande om exempelvis boende eller kontaktperson. Fortfarande finns dock vissa 
förbättringsområden. Exempelvis ser man ett behov av att i större utsträckning avsluta 
ej verkställda beslut där behov inte längre föreligger. Just nu pågår också ett arbete där 
man går igenom alla ej verkställda beslut som rör beslut om någon form av boende. 
Detta för att se hur man kan effektivisera arbetsprocessen. 

När det kommer till statistik och rapportering av ej verkställda beslut menar intervjuper-
sonerna att denna inte har varit fullt utvecklad tidigare men att detta har blivit bättre under 
2017 och upplevs nu fungera bra. 

3.1.5 Kommentarer 

Omsorgsförvaltningen är en relativt stor förvaltning som årligen fattar ett stor antal beslut 
gällande insatser till enskilda individer. Vår bedömning utifrån den information som fram-
kommit under granskningen är att vissa av de rapporterade ej verkställda besluten (och 
kanske även utdömda avgifter) hade kunnat undvikas, bland annat genom tydligare 
arbetsprocesser, rutiner och dokumentation. 

I samband med granskningens genomförande har vi också noterat vissa brister bland 
annat i de statistikrapporter som lämnas till fullmäktige. 

Vad gäller rapportering av ej verkställda beslut har vi även noterat att de riktlinjer som 
hänvisats till inte fullt överensstämmer med den information som finns angiven i nämn-
dens delegations- och arbetsordning. Vi ser dock positivt på det faktum att det finns en 
rutin för uppföljning och rapportering av ej verkställda beslut. 

3.2 Socialnämnden 
Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, vilket bland annat inkluderar stöd till 
barn och ungdomar, deras föräldrar och till personer med beroendeproblematik. Nämn-
den ansvarar även för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, 
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EU-migranter, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära 
relationer och för insatser för den nationella minoriteten romer.9,1°  

Socialförvaltningen är indelad i fem avdelningar, Vuxen, Barn och Ungdom samt en 
avdelning för Behandlings- och utredningshem och en för Ensamkommande barn och 
ungdom. Dessutom finns en enhet för verksamhetsnära stöd, där ansvaret för att sam-
manställa och rapportera ej verkställda beslut till fullmäktige och kommunens revisorer 
ligger inom avdelningen för systemledning. Rapportering till IVO bygger på information 
från enhetscheferna och rapporteras in av två handläggare. 

3.2.1 Ej verkställda beslut 
Utifrån det material vi har tagit del av kan vi utläsa 700 ej verkställda beslut inom nämn-
dens verksamhetsområde under perioden 2014-2017. År 2015 rapporterades 270 ej 
verkställda beslut, vilket uppges motsvara 58 individärenden. Motsvarande för 2016 
visar på 186 ärenden fördelat på 49 individer. Att antalet rapporterade ej verkställda 
beslut är fler än antalet individärenden beror på att ett ärende rapporteras till dess att det 
verkställs, vilket innebär att samma ärende kan rapporteras flera gånger. 

80 

1111111i 1111 1111 
E Q1 

• Q2 

• Q3 

E Q4 

2014 2015 2016 2017 
År och kvaral 

Figur 4. Antal rapporterade ej verkställda beslut inom socialförvaltningen under perioden 2014-2017. 

Som nämnts tidigare har kommunen genomgått två större omorganisationer, vilket också 
visar sig i statistiken över ej verkställda beslut. I ovanstående figur kan exempelvis ses 
att antalet rapporterade ej verkställda beslut är högre åren 2015-2017 vilket beror på att 
den tidigare barn- och ungdomsnämnden ersattes med den nuvarande socialnämnden 

9 Uppsala kommun, Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun 
10 Uppsala kommun, Verksamhetsplan och budget 2018 För socialnämnden, 2017-12-20 
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vilket i stort medförde att även ärenden gällande vuxna placerades under nämndens 
ansvarsområde. 

Totalt sett rör det sig om nio olika former av insatser som rapporterats som ej verkställda 
under den aktuella perioden. Beslut om bostadssocialt kontrakt är den mest förekom-
mande typen av insats som rapporterats som ej verkställd (293 beslut) följt av beslut om 
kontaktfamilj som utgör 220 av de totalt 700 ej verkställda besluten samt kontaktperson 
(107 beslut). 
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Typ av insats 

▪ Annat • Bostad, vuxen • Bostadssocialt kontrakt 

• Familjebehandling Familjehem • Hemterapeut 

• HVB • Kontaktfamilj • Kontaktperson 

• Öppenvård 

Figur 5. Antal rapporterade ej verkställda beslut inom socialförvaltningen under perioden 2014-2017 fördelat 
efter typ av insats. 

Antalet bostadssociala kontrakt som rapporterades som ej verkställda ökade i slutet av 
2014 i samband med att nämndens ansvarsområde utökades till att även omfatta vuxna. 
Under andra kvartalet 2015 rapporterades flest antal bostadssociala kontrakt (51) men 
har därefter minskat till att det under 2017 inte rapporterades några ej verkställda beslut 
för denna insats. Dock bör beaktas att med bostad vuxna avses många gånger just 
insatsen bostadssocialt kontrakt. Hur lång tid tillbaka i tiden det har rapporterats på detta 
sätt framkommer inte vid intervjuer. 

Antal beslut om kontaktfamilj som ej verkställts har under perioden varierat från nio 
(andra kvartalet 2016) till 23 (fjärde kvartalet 2017). Till skillnad från kontaktfamilj där de 
ej verkställda besluten har ökat något har antalet ej verkställda beslut gällande kontakt-
person minskat. 

Noteras bör också att insatsen öppenvård är ett relativt nytt begrepp som används vid 
rapporteringen av ej verkställda beslut och avser insatser som inte gäller någon form av 
placering, exempelvis kontaktperson, kontaktfamilj och familjebehandling. 
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Figur 6. De tre mest förekommande rapporterade ej verkställda besluten samt en sammanslagning av övriga 
insatser fördelat över tid. 

3.2.2 Utdömda avgifter 

Enligt de uppgifter som lämnats har kommunen under den aktuella perioden dömts till 
att betala särskild avgift motsvarande 252 400 kronor. År 2014 betalades 210 800 kronor 
ut varav cirka 40 000 mest troligt avser 2013 och 2015 betalades inga särskilda avgifter 
ut. Vilka ärenden och domar som avses under de två tidigare åren kan enligt intervjuper-
sonen inte härledas i befintliga system. Från 2016 och framåt finns denna information 
tillgänglig och visar att det år 2015 betalades ut 15 000 kronor (avser en dom) samt 
26 600 kronor under 2017 (avser två domar). Vid intervjuer framkommer också att den 
utdömda särskilda avgiften belastar varje enskild enhet. 

3.2.3 Bakomliggande orsaker 

Orsak till varför ett beslut inte verkställts redovisas för 635 av de ej verkställda besluten, 
men redovisas dock inte kopplat till insats. Den mest förekommande orsaken är resurs-
brist (84 %), framförallt i form av boende (42 %). 

Vad gäller insatsen bostadssocialt kontrakt framkommer vid intervjuer att det i dagsläget 
finns cirka 600 beviljade insatser, varav ett tjugotal utgörs av tillfälligt boende. Fyra beslut 
finns i skrivande stund som ännu inte verkställts. Varför det är så få insatser om bostads-
sociala kontrakt är inte klarlagt enligt intervjupersonen men generellt sett har det blivit 
enklare att få bostad genom det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem, dels på grund 
av att tillgången på bostäder har ökat men också till följd av att det tidigare förekom-
mande inkomstkravet har tagits bort. Av de fyra ärenden som idag inte är verkställda 
handlar i tre av ärendena om byta av bostad. Att det trots allt kan dröja innan lämplig 
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bostad kan erbjudas beror till stor del på att behoven ibland är mycket omfattande och 
därför ställer särskilda krav på ett boende. 

När det kommer till kontaktfamilj och kontaktperson uppges vid intervjuerna att den 
huvudsakliga anledningen till att besluten inte verkställs är att det är brist på kontaktfa-
miljer och kontaktpersoner och att det är svårt att rekrytera nya. Att det många gånger 
handlar om svåra ärenden och att ersättningen inte bedöms vara särskilt hög är troligtvis 
bidragande faktorer till varför det är svårt att rekrytera enligt intervjupersonen. Ställs 
särskilda krav på kontaktpersonen kan matchningen bli ännu svårare. Den enskilde har 
dessutom möjlighet att efter att ha träffat kontaktpersonenen eller kontaktfamiljen avböja 
erbjudandet. Att antalet ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj har ökat något tros 
snarare bero på förbättrad rapportering än faktiska förändringar i antalet beslut som inte 
kunnat verkställas. 

Vad gäller familjehemsplaceringar finns idag ramavtal samt möjlighet att vid behov 
direktupphandla ytterligare platser vilket gör att insatsen idag ofta verkställs inom tre 
månader. Vid behov kan den enskilde i väntan på en familjehemsplacering istället 
placeras i ett jourhem. Även insatsen familjebehandling verkställs utan någon längre 
väntetid. I de fall där ärendena rapporteras som ej verkställda rör det sig enligt intervju-
personerna om att den enskilde/familjen tackat nej. 

Att den enskilde/familjen tackar nej har blivit allt vanligare enligt intervjupersonerna. Att 
den enskilde tackar nej dokumenteras oftast, men orsaken till varför erbjudandet avböjs 
dokumenteras sällan. 

Redovisade orsaker 
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Figur 7. Rapporterade orsaker varför beslut ej verkställts. 
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Hur lång tid som förflutit från det att ett beslut om insats beviljats till att insatsen verkställts 
eller avslutats finns endast redovisat för år 2017 och framgår endast till viss del i det 
material som vi tagit del av. För 2017 redovisas 43 beslut som verkställts (29) eller 
avslutats (14). 

Av de beslut som verkställts handlar 14 ärenden om bostadssociala kontrakt, nio om 
kontaktfamilj, fyra om familjebehandling och ett om hemterapeut och ett om kontaktper-
son. Den genomsnittliga väntetiden för de verkställda besluten är cirka ett halvår. Dock 
förekommer att personer väntat betydligt längre på att en insats ska beviljas. 

3.2.4 Åtgärder 

Flera åtgärder har enligt intervjupersonerna identifierats för att minska antalet ej verk-
ställda beslut. Dels handlar det om dokumentation samt hanteringen och rapporteringen 
av de ej verkställda besluten där man ser vissa förbättringsmöjligheter och där arbete nu 
påbörjats för att kunna följa flöden i ärenden, exempelvis se begäran om yttranden och 
eventuella domar kopplade till ärendet. 

Då nämnden tidigare fått kritik från IVO efter att ett ärende inte utreddes har nämnden i 
internkontrollplanen infört ett moment där två ärenden per individutskott följs upp varje 
månad för att säkerställa att rätt beslut fattas om bistånd och att utredning i anmälnings-
ärenden inleds i de fall där barn kan vara i behov av insatser. Att flera av ledamöterna i 
nämnden även finns representerade i individutskotten bidrar också till att ledamöterna 
har god kännedom om både verksamheten och de ärenden som hanteras. 

Det handlar också om organisation och arbetssätt. Tidigare har man exempelvis arbetat 
utifrån geografiska områden (kopplat till ett utskott) vilket nu håller på att ändras. Som 
fördelningen såg ut tidigare skilde det sig både vad gällde typ av ärenden och i arbets-
belastning mellan de olika utredningsenheterna. Detta vill man nu komma till rätta med 
genom att skapa mer likvärdiga förutsättningar och håller därför på att tillskapa jämnstora 
grupper som utredningsenheterna ska arbeta med. Tanken är också att utöka utred-
ningsenheterna med specialisttjänster i syfte att stödja medarbetarna samt avlasta che-
ferna. Inom denna verksamhet beskrivs också att hög personalomsättning tidigare har 
varit ett problem som bidragit till att det har varit svårt att upprätthålla rutiner och arbets-
sätt. Detta är något man nu hoppas komma till rätta med genom den nya organisationen 
samtidigt som verksamheten nu enligt intervjupersonernas bedömning kommer att vara 
bättre rustade för personalomsättningar. 

När det kommer till rekrytering av kontaktfamiljer och kontaktpersoner uppges att resurs-
enheten (organiserad under Barn och Unga) arbetar aktivt med detta bland annat genom 
att annonsera i tv, bio, tidningar med mera samt vara delaktiga vid olika aktiviteter i eller 
i sammanhang som bedöms viktiga. 

Ytterligare något som framkommer vid intervjuer är att det finns behov av att se över och 
följa upp insatser i större utsträckning än vad som görs idag, bland annat för att kunna 
lösgöra kontaktfamiljer och kontaktpersoner där behov inte längre finns. Likaså fram-
kommer att placeringar, exempelvis familjehemsplaceringar, riskerar att bli mer långva-
riga än nödvändigt till följd av att det inte finns andra boendeformer eller insatser att tillgå 
då den enskilde inte längre bedöms vara i behov av insatsen (exempelvis kan slussas 
ut till ett stödboende). Idag görs uppföljning till stor del utifrån insats, vilket gör att har 
man flera insatser sker uppföljningen från flera håll. Då resurserna inte heller alltid räcker 
till prioriteras uppföljning ibland bort. Att utveckla arbetet med uppföljning är något som 
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planeras ske inom kort enligt intervjupersonerna. Till detta hör också att det finns ett 
behov av att se över hur insatser beviljas då det förekommer att insatser ges för att 
ersätta en annan insats, trots att det inte alltid är den bästa lösningen eller att insatser 
till barn ges utifrån föräldrars behov och önskemål även om det inte är det bästa för 
barnet. Vidare uppges att riktlinjer finns för hur arbetet ska bedrivas men att dessa 
behöver ses över och implementeras för att öka följsamheten till dessa. 

Vad gäller boende uppges att stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för samordning 
av boenden har påbörjat så kallade matchningsmöten med samtliga verksamheter i 
behov av bostäder för att kunna göra så bra bedömningar som möjligt utifrån behov. 

3.2.5 Kommentarer 
Under granskningen framkommer att verksamheten genomgår vissa förändringar vad 
gäller organisationen samt att det planeras för och till viss del även pågår förbättringsar-
beten som kan komma att ha effekt på verkställighet, dokumentation med mera som i 
sin tur påverkar de ej verkställda besluten. 

Vi har också noterat vissa brister i de statistikrapporter/sammanställningar som vi har 
tagit del av, exempelvis har inte summering av de olika besluten skett korrekt och till viss 
del och periodvis saknas information om hur lång tid som förflutit från dagen för beslutet. 
Vi har också noterat viss variation över tid i hur statistiken presenteras vilket till delvis 
försvårar en sammanställning över det totala antalet ej verkställda beslut under den 
aktuella perioden och vilka insatser, väntetider och orsaker som är kopplade till besluten. 
Vi har även uppmärksammat att det har varit svårt att få fram information om domslut 
och särskilda avgifter. Detta är dock något verksamheten är medveten om och arbetar 
för att förbättra. 

Vidare framkommer att även dokumentationen kring ärendena kan utvecklas, inte minst 
när den enskilde tackar nej till ett erbjudande. 

3.3 Äldrenämnden 
Äldrenämnden ansvarar för uppgifter enligt SoL, det vill säga service, vård och omsorg i 
ordinärt eller särskilt boende för personer över 65 år som är i behov av bistånd på grund 
av ålder, sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar också för äldre 
personer inom ramen för det kommunala åtagandet enligt HSL (Hälso- och sjukvårdsla-
gen) samt för anhörigstöd till dem som vårdar eller stödjer en närstående äldre. 
Nämnden har också ett särskilt uppdrag att samordna WHO-projektet Äldrevänlig stad 
samt att utveckla en socialt och ekonomisk hållbar strategi i äldrefrågorna. 11'12 

Äldreförvaltningen består av sju avdelningar Avtal och marknad, Kvalitet och utveckling, 
Strategi och plan, Rådgivning och bistånd samt de tre utförarverksamheterna Förebyg-
gande och jour, Boende samt Hemvård. 

Hanteringen och rapporteringen av ej verkställda beslut sker inom avdelningen Rådgiv-
ning och bistånd. Av delegationsordningen framgår att det är enhetschefens ansvar att 
rapportera ej verkställda beslut till IVO. Det är också enhetschefen som vid behov kan 
föra nämndens talan och avge yttranden samt besluta om att överklaga dom eller beslut 

11  Uppsala kommun, Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun 
12  Uppsala kommun, Verksamhetsplan och budget 2018-2020 För äldrenämnden, 2017-12-14 
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samt i förekommande fall yrka om inhibition eller intermistiskt beslut gällande ärenden 
hos IVO som rör ej verkställda beslut. I praktiken är det en verksamhetsutvecklare som 
sammanställer de ej verkställda besluten och rapporterar dessa till IVO och till fullmäk-
tige. 

När det gäller ärendehantering och rapportering av ej verkställda beslut uppges att man 
förhåller sig till socialstyrelsens dokumentationsregler samt interna riktlinjer. Vidare 
beskrivs att vissa rutiner har "tappats bort" eller blivit inaktuella i och med omorganisat-
ionerna, men detta håller på att åtgärdas. 

3.3.1 Ej verkställda beslut 

Under perioden 2014-2017 har 651 ej verkställda beslut rapporterats. Vissa kvartal har 
fler ej verkställda beslut rapporterats än andra. Exempelvis rapporterades 60 eller fler ej 
verkställda beslut under tredje kvartalet 2014, förta kvartalet 2016 och sista kvartalet 
2017. Totalt sett är dock antalet rapporterade ej verkställda beslut relativt lika över åren. 
Att antalet rapporterade ej verkställda beslut är fler än antalet individärenden beror på 
att ett ärende rapporteras till dess att det verkställs, vilket innebär att samma ärende kan 
rapporteras flera gånger. Hur många individärenden det handlar om går inte att utläsa 
ur befintlig statistik enligt intervjupersonerna. 

70 

60 

50 

_
a3 

40 

2014 2015 2016 2017 
År 

Figur 8. Antal rapporterade ej verkställda beslut inom äldreförvaltningen under perioden 2014-2017. 

Framförallt är det beslut om boende som rapporterats som ej verkställda. Mest förekom-
mande är att särskilt boende, demens (442 beslut) rapporterats som ej verkställt följt av 
särskilt boende, omvårdnad (96 beslut). Enligt uppskattning från intervjupersonerna tas 
inom förvaltningen uppskattningsvis cirka 500-600 beslut om boende per år. Ar 2017 
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togs 670 beslut varav 291 avsåg demensboende. I övrigt förekommer att beslut om kort-
tidsboende/växelvård, parboende, kontaktperson och ledsagning rapporterats som ej 
verkställda. Utöver det förekommer att beslut om bostad med särskild service enligt LSS, 
bostadssocialt kontrakt och särskilt boende socialpsykiatri har rapporterats vid ett fåtal 
tillfällen under 2014, vilket förklaras med att organisationen och nämndernas ansvars-
områden såg annorlunda ut då. 

Att beslut som rör hemtjänstinsatser sällan blir föremål för rapportering av ej verkställda 
beslut beror enligt intervjupersonerna på att sådan insatser nästan uteslutande verkställs 
inom 24 timmar. 
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Figur 9. De tre mest förekommande formerna av ej verkställda beslut över tid. 

3.3.2 Utdömda avgifter 

Enligt uppgifter från verksamheten har kommunen inom ramen för äldrenämndens verk-
samhetsområde under den aktuella perioden dömts till särskild avgift i ett ärende, vilket 
avsåg ett beslut om ledsagning som ej verkställts inom rimlig tid. Anledningen till att 
beslutet inte verkställdes var att beställningen hamnat fel, vilket ledde till att den enskilde 
varken erbjöds den aktuella insatsen och inte heller några andra insatser under denna 
period. Av domslutet framgår också att dröjsmålet berott på bristande rutiner. Kommu-
nen dömdes därmed 2015 till särskild avgift motsvarande 27 900 kronor. Att fler ärenden 
inte resulterat i utdömda avgifter menar intervjupersonerna till viss del beror på att doku-
mentationen fungerar bra och att det i stor utsträckning dokumenteras när en individ 
exempelvis tackar nej till en insats samt om denne erbjuds alternativa insatser under 
tiden. 
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3.3.3 Bakomliggande orsaker 

Den mest förekommande rapporterade orsaken (58 %) till att beslut inte verkställs är att 
den enskilde har tackat nej. Enligt intervjupersonerna handlar detta framförallt om insats 
i form av boende och beror på att många har önskemål om var de vill bo och väljer därför 
att tacka nej till erbjudande om boende i väntan på ett "bättre erbjudande". Det finns 
exempelvis boenden som beskrivs som mer populära, vilka också har längre väntetider. 
Även närheten till sitt ordinarie boende och dess omgivning samt närhet till anhöriga har 
betydelse. Samtidigt uppger verksamheten att antalet personer som får sitt beslut 
verkställt på något av de boenden de önskat har minskat. Däremot har byten mellan 
boende ökat, vilket kan vara en konsekvens av att fler fått sitt beslut verkställt på ett 
boende som inte önskats. 

Idag uppges det inte finnas någon begränsning av hur många gånger den enskilde kan 
välja att tacka nej till det erbjudande om boende som föreslås. Den begräsning som finns 
är att om personen är i behov av hemtjänstinsatser, vilka ur ett ekonomiskt perspektiv 
överskrider kostnaderna för en boendeplacering, avslås ansökan om utökad hemtjänst. 
Tackar en individ nej till ett erbjudande ska detta journalföras och eventuellt andra insat-
ser erbjudas. 

Ytterligare en orsak till att beslut om boende inte verkställs är brist på lediga bostäder 
(25 %). Flest antal ej verkställda beslut till följd av brist på lediga bostäder rapporterades 
dock under 2014-2015. 
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Figur 10. Rapporterade orsaker till att beslut ej verkställts 

Ej specificerat 

När det kommer till ledsagning och kontaktperson är dessa rapporterade ej verkställda 
beslut få men orsaken till att de inte verkställs är framförallt resursbrist, personal. Förkla-
ringen till personalbristen är att det ibland är svårt med matchningen av brukare och 
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kontaktperson/ledsagare. Det förekommer också att det är svårt att rekrytera lämplig 
personal till dessa insatser. Det är dock omsorgsförvaltningen som verkställer dessa 
beslut. 

Bland de beslut som rapporterats som ej verkställda är den genomsnittliga väntetiden 
för en boendeplats (oavsett boendeform) 181 dagar. Denna väntetid ska dock inte för-
växlas med den genomsnittliga väntetiden för att ett beslut om insats i form av boende 
ska verkställas. Den genomsnittliga väntetiden gällande särskilt boende, demens (avser 
ej verkställda beslut) är 180 dagar och motsvarande tid för särskilt boende omvårdnad 
är 188 dagar. I slutet av 2017 väntade 37 personer på boende med inriktning demens 
och 52 personer på boende med inriktning omvårdnad. Dessa personer kan dock under 
tiden de stått i kö ha erbjudits boende men tackat nej. Statistik från det första kvartalet 
2018 visar att 14 personer väntat i mer än tre månader på att ett beslut om demensbo-
ende ska verkställas och att samtliga av dessa har erbjudits plats men tackat nej. 

3.3.4 Åtgärder 
Behovet av bostäder har enligt intervjupersonerna lyfts regelbundet i de rappor-
ter/utredningar som tagits fram, bland annat i den bostadsförsörjningsplan som togs fram 
för åren 2016-2020. Ny boendeplan ska tas fram till hösten. Enligt intervjupersonerna 
har det varit en politisk viljeinriktning att erbjuda externa aktörer att bygga nya boenden. 
Detta har resulterat i tre nya boenden varav ett kommer att färdigställas under våren 
2018 och de andra två 2019 respektive 2020. Dessutom planerar kommunen att ersätta 
ett befintligt boende med ett nytt, vilket kommer att resultera i fler platser. Totalt sett har 
antalet boendeplatser utökats med 223 platser under perioden 2014-2017 och kommer 
att utökas med ytterligare cirka 300 platser genom de ovan beskrivna nybyggnationerna. 
I skrivande stund finns totalt 1 747 platser. Representanter för verksamheten gör därmed 
bedömningen att det ökade antalet bostäder kommer att möta upp det förväntade beho-
vet framöver, trots att antalet äldre förväntas öka. Det framkommer även vid intervjuer 
att det finns en risk för att det kommer att finnas ett överskott av boendeplatser framöver. 
Kommunen har även boenden som på sikt kommer att behöva avvecklas då renove-
ringsbehoven är omfattande, vilket också skapar en möjlighet att justera antalet tillgäng-
liga boenden i kommunen. 

Förutom att säkerställa utbudet av boendeplatser menar intervjupersonerna att man ar-
betar för att möta upp nya krav på utskrivningar från den slutna hälso- och sjukvården, 
vilket innebär att kommunen på kortare tid ska ta emot utskrivningsklara patienter. 

Avsaknad av och bristande rutiner tillsammans med ett icke färdigutvecklat ärendehan-
teringssystem/verksamhetssystem har tidigare identifierats som orsaker till att beslut inte 
blivit verkställda. Enligt intervjupersonerna arbetar man nu med att se över äldre rutiner 
samt att revidera och ta fram nya. Vidare uppges att ärenden nu bevakas automatiskt i 
ett digitalt system. 

För att säkerställa att inte fler beslut hamnat fel (liksom det ärende där kommunen döm-
des till särskild avgift) eller av annan anledning inte verkställts har man gått igenom samt-
liga ärenden gällande boende. Dessutom görs vid behov en översyn av kön till boende-
platser för att se att ärenden som behöver omprövas inte ligger kvar. Årlig dokumentat-
ionsgranskning har också införts men har på grund av tidsbrist inte genomförts i full skala 
sedan 2015. Ny granskning planeras till hösten 2018. 
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Vidare uppges att det är viktigt att handläggarna gör korrekta bedömningar och därmed 
bedöms en god introduktion till nyanställda vara av stor vikt. Att säkerställa den sociala 
dokumentationen och att den enskildes behov är tillgodosedda i väntan på verkställande 
av det ursprungliga beslutet bedöms också som viktigt och något som kan utvecklas. 
Idag används dessutom IBIO (Individens behov i centrum)" som ett stöd för handläg-
garna i handläggningsprocessen. Särskilt viktigt är detta arbete då personalomsätt-
ningen enligt intervjupersonerna bedöms vara större nu än tidigare. För att ytterligare 
säkerställa kvaliteten i handläggningsprocessen har specialisthandläggare anställts för 
att bland annat stötta ordinarie handläggare. 

3.3.5 Kommentarer 

Även om äldreförvaltningen beslutar om flera olika former av bistånd är det framförallt 
särskilt boende som blivit föremål för rapportering till IVO som ej verkställda beslut. Totalt 
har 651 ej verkställda beslut rapporterats men kommunen har endast i ett ärende dömts 
till särskild avgift. Vad gäller rapporterade orsaker till att beslut inte verkställs är förkla-
ringen att den enskilde tackat nej den mest förekommande, vilket bör noteras. Vi har 
också noterat att ej specificerade orsaker till att beslut inte verkställts har ökat under 
2017, vilket vi bedömer beror på brister i statistikrapporterna. Även andra brister i dessa 
samt i sammanställningar över verkställda beslut har noterats. 

4 Slutsats och rekommendationer 
Sammanfattningsvis har cirka 2 700 rapporteringar gällande ej verkställda beslut gjorts 
under den aktuella perioden. Detta speglar dock inte antalet faktiska ärenden som ej 
verkställts inom tre månader då ett ärende kan rapporteras flera gånger (till dess att det 
verkställs). 

Ett femtiotal av de ej verkställda besluten har resulterat i utdömda avgifter motsvarande 
cirka 12,4 mkr. En stor del av de ej verkställda besluten avser någon form av boende 
och en vanlig orsak till att dessa beslut inte verkställs uppges vara bostadsbrist. Det 
handlar också om att rutiner, arbetsprocesser och dokumentation behöver ses över, ett 
arbete som till viss del redan pågår. 

Under granskningens genomförande har vi också noterat brister i de statistiksamman-
ställningar vi tagit del av. Vi ser även vissa skillnader gällande hantering av de ej 
verkställda besluten, både över tid och mellan de respektive nämnderna. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnderna att: 

- se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att 
denna är korrekt och ändamålsenlig 

- se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda 
beslut från enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa 
enskilda ärenden, exempelvis vad gäller IVO:s begäran av yttranden, 
vitesförelägganden och domslut 

13 I BI C, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (Socialstyrelsen) 
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- säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den 
enskilde avböjer erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder 
dömas till särskild avgift 

- tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande hantering och 
rapportering av ej verkställda beslut 

se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering 
och rapportering av ej verkställda beslut 

ta fram plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till 
bostad med särskilt service (omsorgsförvaltningen) 

2018-06-15 

KPMG AB 

Jenny Malmsjö Bo Ädel 
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