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R EVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2006
Y TTRANDE TILL REVISIONSKONTORET

F ÖRSLAG TILL BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande till revisorerna.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

S AMMANFATTNING
Revisorerna för Kungsholmens stadsdelsnämnd har granskat nämndens verksamhet under
2006. Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att nämndens ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är ej helt tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. I detta
tjänsteutlåtande redovisas vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras med anledning
av revisorernas granskning.

B AKGRUND
Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska
den verksamhet som bedrivs i stadens nämnder. Stadsrevisionen i Stockholm granskar
nämndernas ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt kommunfullmäktiges
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uppdrag. I årsrapporter sammanfattar stadens revisorer det gångna årets synpunkter på
verksamheten. Revisorerna har avslutat granskningen av Kungsholmens stadsdelsnämnds
verksamhet under 2006 och överlämnat årsrapporten för yttrande senast den 29 juni 2007.

N ÄMNDENS RESULTAT
Stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat bedöms vara
tillfredsställande. Detta är bästa möjliga omdöme utifrån de kriterier som gäller för
revisorernas granskning. Det budgetmässiga utfallet visade ett överskott med 4,5 miljoner
kronor och nämndens mål har i huvudsak uppfyllts.

Förskola
Barnomsorgsgarantin uppfylldes 2006. Stadens mål att minska barngruppernas storlek
med i genomsnitt två barn per grupp är ett av de mål som inte helt kunde uppnås 2006.
Under 2006 öppnades sammanlagt elva nya förskoleavdelningar, vilket motsvarar 165
förskoleplatser. Det är generellt sett mycket svårt att få fram förskolelokaler på
Kungsholmen och Essingeöarna. Förseningar av ny- och ombyggnation, på grund av
överklaganden av byggnadslov m.m., gör att det periodvis kan vara nödvändigt att öka
antalet barn i barngrupperna för att uppfylla stadens barnomsorgsgaranti.

Skola
Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ligger i
genomsnitt i staden på 89 procent. Andelen elever som lämnade nämndens grundskolor
med full gymnasiebehörighet låg 2006 på 95,5 procent, dvs så gott som samtliga elever.
Resultatet var två tiondelsprocentenheter under 2005 års nivå på 95,7 procent. Skolorna
arbetar på ett systematiskt och målmedvetet sätt för att samtliga elever ska uppnå lägst
betyget godkänd i kärnämnena och därmed få behörighet till gymnasiet.

Individ- och familjeomsorg
Kommunfullmäktiges mål att jämfört med 2004 minska totalkonsumtionen av alkohol och
narkotika med 20 procent för elever i skolår 9 kunde inte helt uppnås. I drogvaneundersökningen hade Kungsholmens ungdomar i skolår 9 minskat konsumtionen med 14
procent. Det är angeläget att samarbetet och samverkan om det förebyggande arbetet
bland ungdomar bibehålls och utvecklas när ansvaret för skolan övergår till
utbildningsnämnden.

Under året tilldelade uppdrag
Revisorerna konstaterar att det i nämndens verksamhetsberättelse för 2006 saknas en riskoch sårbarhetsanalys för krissituationer. Nämnden och förvaltningen inväntar de
anvisningar som stadsledningskontoret i samarbete med brandförsvaret håller på att
utveckla. En risk- och sårbarhetsanalys för krissituationer kommer därefter att
sammanställas senast till verksamhetsberättelsen för 2007.
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S TYRNING , UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Nämndens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet bedöms vara tillräcklig.
Revisorerna framför synpunkter på hur budgetavvikelser kommenteras. Redovisningen
har ändrats i överensstämmelse med revisorernas synpunkter.
Revisorerna konstaterar att nämnden arbetar med kvalitetsuppföljning på ett systematiskt
sätt.

Intern kontroll
Den interna kontrollen inom en nämnd skall bygga på en helhetssyn på den kommunala
verksamheten. Detta betyder att den skall omfatta mål och strategier, styrning och
uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden skall det finnas inbyggda
uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger
allvarliga fel eller förluster.
Nämnden har i denna och tidigare revisionsrapporter fått påpekanden om att arbetet med
den interna kontrollen inte är tillräckligt. Det har saknats ett system för den interna
kontrollen och internkontrollplanen har inte varit kopplad till en aktuell väsentlighets- och
riskanalys. Nämnden har nu fastställt ett system för den interna kontrollen och håller på
att ta fram rutiner för arbetet med väsentlighets- och riskanalys.

Avslut av barnärenden inom angiven tidsram
I revisionsrapporten framförs att nämnden bör säkerställa att inledda utredningar avslutas
inom angiven tidsram. I socialtjänstlagen anges att utredningar ska vara slutförda senast
inom fyra månader. Under 2006 hade 48 barnutredningar inletts och av dem var det två
som inte avslutades inom angiven tid. Rättssäkerheten kräver att utredningar bedrivs på
det sätt som lagen anger och berörda enhetschefer vidareutvecklar rutiner för att
säkerställa att så sker.

Boutredningsverksamhet
Revisorerna konstaterar i årsrapporten att det under flera års tid har funnits betydande
brister i stadens boutredningsverksamhet. Boutredningsverksamhet är en särpräglad
funktion inom socialtjänsten och utförs av handläggare med speciell kompetens inom
området.
Årets granskning har för Kungsholmens del omfattat sex dödsboakter. Revisorerna har
efter granskningen lämnat konkreta rekommendationer som avser delegation, hantering av
kontanta medel samt stickprovsvisa kontroller.
Nämnden har ändrat delegationsordningen enligt revisorernas rekommendationer.
Hantering av kontanta medel har ändrats och utförs nu på det sätt som revisorerna
rekommenderar. Boutredning är en av de specialistfunktioner som i fortsättningen
kommer att utföras i samverkan mellan de tre stadsdelsnämnderna i norra innerstaden, och
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kommer att vara lokaliserad till Norrmalm. Nämnden och förvaltningen kommer att
säkerställa att de stickprovsvisa kontrollerna utförs även i fortsättningen.

Anlitande av oseriösa leverantörer
En del av revisionskontorets granskning har utgjorts av kontroll av om nämnderna anlitar
oseriösa leverantörer. Med oseriösa leverantörer avses i detta sammanhang i första hand
leverantörer som finns upptagna på Svensk Handels varningslista.
Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd hade sammanlagt 22 tkr betalats till oseriösa
leverantörer. Granskningen av inköp av varor och tjänster från beställning till utbetalning
är ett av de områden som kommer att särskilt uppmärksammas i den interna kontrollen.

Lönehantering
Revisionskontoret bedömer att nämndens lönehantering inte är helt tillfredsställande.
Bland annat konstateras att det vid personalenheten inte utförs stickprovskontroller på
lönetransaktioner.
Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av PA-konsult som kontrollerar 20 slumpvis
utvalda lönetransaktioner, inklusive uppgifter som registreras i LISA-självservice.
Förvaltningen tar gärna emot konkreta rekommendationer avseende utveckling av
kontrollfunktioner inom LISA-självservice.
Vidare konstaterar revisorerna att det saknas registrering av övertid för anställda som har
avtalat bort övertidsersättningen mot en högre månadslön.
Anställda med inlöst övertid ska registrera arbetad övertid i lönesystemet. De som har
inlöst övertid och deras chefer har informerats om regelverk och rutiner för registrering.

N ÄMNDENS BOKSLUT OCH RÄKENSKAPER
Revisionskontoret bedömer att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2006 är
rättvisande. Detta är bästa möjliga omdöme enligt de kriterier som gäller för revisorernas
granskning.
Revisorerna påpekar att det redovisade resultatet innehåller bokförda kostnader på 5 mnkr
som avser ny-, om- och tillbyggnader i hyrda lokaler. Kostnaderna har, som
revisionskontoret konstaterar, redovisats enligt stadens interna anvisningar men inte enligt
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisionskontoret har under
2006 särskilt granskat hur stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden finansierar och
redovisar ny-, om- och tillbyggnader i hyrda lokaler. Nämnden har yttrat sig över den
promemoria som revisionskontoret sammanställde över granskningen. Nämnden föreslog
i sitt yttrande att en lösning skulle kunna vara en investeringsbudget för sådana utgifter.

