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Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd
Yttrande till stadsrevisionen
Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som yttrande över stadsrevisionens årsrapport för
2007.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Revisorerna bedömer i årsrapporten för 2007 att stadsdelsnämndens verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Revisorerna bedömer dock att nämndens styrning, uppföljning och kontroll
ännu inte är helt tillräcklig.
Förvaltningen redovisas att metoderna för bättre risk- och väsentlighetsanalyser
ständigt utvecklas, att arbetet med utformning av konkreta, uppföljningsbara och
relevanta mål pågår samt att viktiga steg har tagits för en än mer utvecklad intern
kontroll.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samråd mellan stadsdelsdirektörens stab och avdelningen för
gemensam service.
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Bakgrund
Stadsrevisionen granskning omfattar tre olika frågor:
•
•
•

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
Nämndens styrning, uppföljning och kontroll
Nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper

Revisionsrapporternas betyg sätts i tre nivåer:
Betyg
Tillfredsställande/rättvisande
Inte helt tillfredsställande/rättvisande
Oacceptabel/inte rättvisande

Definition
Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda
Brister finns som måste åtgärdas
Väsentliga brister kräver omgående åtgärd

Årsrapporten i sammandrag
EKONOMISKT OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT RESULTAT ÄR TILLFREDSSTÄLLANDE

Revisionskontoret bedömer att Kungsholmens stadsdelsnämnds ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande. Nämnden redovisar ett
nettoöverskott med 0,2 mnkr före resultatöverföringar. Efter överföring av resultatenheternas resultat redovisar nämnden ett nettoöverskott med 6,0 mnkr. Efter justering med begärd ombudgetering av projektmedel uppgår nämndens resultat till
ett nettoöverskott med 5,0 mnkr.
Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2007 i huvudsak har nått de av
kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten. Nämnden har inte uppfyllt
målet om barngruppernas storlek. För att klara den stora efterfrågan och samtidigt
uppfylla barnomsorgsgarantin har fler barn tagits in. Nämnden bedöms i huvudsak
ha uppfyllt sina egna mål för verksamheten och uppnått den i verksamhetsplanen
angivna verksamheten.
STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL ÄR INTE HELT TILLRÄCKLIG

Revisionskontoret bedömer att nämndens styrning och uppföljning av verksamheten är tillräcklig. Nämndens mål i verksamhetsplanen behöver dock utvecklas för
att i större utsträckning bli mät- och uppföljningsbara.
Revisionskontoret bedömer däremot att nämndens interna kontroll inte är helt tillräcklig och behöver förbättras. Påtalade brister från förra året kvarstår med undantag för ett system för intern kontroll. Nämnden behöver utveckla risk- och väsent-
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lighetsanalyserna att omfatta alla väsentliga arbetsprocesser inom de olika verksamheterna. Som ett viktigt led i nämndens interna kontroll bör nämnden säkerställa att verksamheterna har fungerande kontrollrutiner. Revisionskontoret bedömer
att ansvaret för den interna kontrollen inte är tillräckligt tydligt inom organisationen. Revisionskontoret ser positivt på det utvecklingsarbete som har påbörjats inom
organisationen och den förbättring som har skett beträffande internkontrollplanen
för år 2008.
BOKSLUT OCH RÄKENSKAPER ÄR RÄTTVISANDE

Nämndens bokslut och räkenskaper för år 2007 är rättvisande.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen konstaterar inledningsvis att nämndens verksamheter levererar goda verksamhetsmässiga resultat inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som anvisats av kommunfullmäktige. På det hela taget ger stadsrevisionen
nämnden ett gott betyg. På vissa punkter finns anmärkningar, som i flera fall kräver
att förvaltningen inför eller förändrar rutiner. Förvaltningen kommenterar i det följande de viktigaste av stadsrevisionens förslag och synpunkter under respektive av
de tre huvudrubriker som nämnts ovan.
Siffror inom parentes hänvisar till sida i revisionsrapporten.
EKONOMISKT OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT RESULTAT

Nämndens resultat är tillfredsställande, vilket innebär att revisionskontoret bedömer att nämnden såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt uppfyllt av kommunfullmäktige uppställda mål.
På några få punkter anmäls i rapporten att mål inte redovisats tillräckligt detaljerat
eller delvis inte uppfyllts. När det t.ex. gäller krav på redovisning av måluppfyllelse
inom skolverksamheten (3) har stadsdelsnämnden redovisat måluppfyllelsen i samband med de uppföljningar som genomfördes när nämnden ansvarade för grundskola, t.ex. i tertialrapport 1. Vad avser målet om färre barn i barngrupperna i förskolan (4) går lagens krav (barnomsorgsgarantin) före kommunfullmäktiges mål,
även om stadsdelsnämnden självfallet vidtagit alla åtgärder för att tillfredsställa
både lagstiftaren och kommunfullmäktige.
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STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Utveckla risk- och väsentlighetsanalyserna (sammanfattningen s. 1 m.fl. sidor)

Förvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys på övergripande nivå,
där sådana risker förtecknats i nämndens beslutsunderlag som uppfyller kraven på
sannolikhet och väsentlighet. Arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser utvecklas
under 2008.
Nämndens lednings- och styrdokument (9)

Att förbättra målformuleringar och göra målen mer uppföljnings- och mätbara,
samtidigt som de fokuserar på resultat och effekt, pågår inom hela organisationen.
Nämndens uppföljningsarbete (10)
Avvikelsekommentarer

Stadsdelsnämnden kommenterar ekonomiskt utfall och gör prognoser enligt de
anvisningar som utfärdas varje år. I anvisningarna för 2007 står på sid 6 följande:
”Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader/intäkter och
utgifter/inkomster för året. Detta innebär att förändrade kostnader/intäkter till följd
av förväntade prestationer, beslutade stimulansbidrag m.m. ska ingå i prognosen
och kommenteras i tjänsteutlåtandet.”
Stadsdelsnämnden förväntas följa de anvisningar som kommunstyrelsen och dess
förvaltning stadsledningskontoret utfärdar. Stadsdelsförvaltningen menar att om
revisionens kritik ska kvarstå bör den riktas till att förändra centrala anvisningar.
Verksamhetsområden överensstämmer inte med stadens indelning

Budgetutfallet kommenteras verksamhetsvis i relation till den budget nämnden
beslutat om i verksamhetsplanen. Denna budget är också den som är inlagd i ekonomisystemet AGRESSO mot vilket stadsledningskontoret gör sina avstämningar.
Intäkts- och kostnadsanalyser

Intäkts- och kostnadsanalyser jämfört med tidigare år har gjorts för de viktigare
verksamhetsområdena barn- och ungdom respektive äldreomsorg. Balans- och resultaträkningar har insänts till stadsledningskontoret, men kommer självfallet fortsättningsvis också att biläggas verksamhetsberättelsen.
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Nämndens interna kontroll (11 ff)

Att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående arbete för stadsdelsförvaltningen. Tydligheten när det gäller ansvar för olika uppföljningar och när under
året de ska genomföras är en del av detta.
Kontroll av löneutbetalningar via LISA självservice (13-14)

Snart sagt samtliga granskade förvaltningar har fått anmärkning för att kontrollrutinerna vad gäller löneutbetalning inte är tillräckligt utvecklade. Systemet LISAsjälvservice innebär – som systembeteckningen säger – ett stort mått av ansvar för
den enskilde medarbetaren. Frågan om hur kontrollen av löneutbetalningarna kan
förbättras är för närvarande föremål för diskussioner mellan stadsledningskontorets
personalstrategiska avdelning (PAS) och stadens personalchefer. Så snart det finns
en gemensamt framtagen kontrollrutin kommer stadsdelsförvaltningen att anpassa
sig till den.
Administrativa rutiner (17-18)

Rutiner för justering av momsavdrag vid representation har utarbetats och kommunicerats med chefer i organisationen.
Arbetet med att förändra rutinen för dokumentation av kasserade inventarier har
påbörjats.
NÄMNDENS BOKSLUT OCH RÄKENSKAPER (18-19)

Avvikelsen mellan periodiserad och faktisk kostnad för timlöner respektive OBersättning var 422 tkr, inte 700 tkr. Också 442 tkr är en alltför hög siffra. Stadsdelsförvaltningen ser över med vilka underlag periodiseringarna ska göras i samband
med nästa bokslut, för att i möjligaste mån reducera avvikelsen.
ÖVRIGT

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som nämndens svar på stadsrevisionens årsrapport för 2007.
Bilagor
Stadsrevisionens årsrapport 2007 för Kungsholmens stadsdelsnämnd
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