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      Kommunfullmäktige  
     Ulricehamns kommun 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE ÅR 2018 
 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom 
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.  
Vår granskning har utförts enligt god revisionssed.  
 
Enligt Kommunallagen skall fullmäktige fastställa mål för nämndernas verksamhet. 
Målen skall spegla Ulricehamns kommuns definition av god ekonomisk hushållning. 
Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. De skall vara så 
tydliga och mätbara att nämnderna har möjlighet att följa, analysera och åtgärda 
eventuella avvikelser. Budgeten innehåller tre finansiella mål och tjugotre 
verksamhetsmål. 
 
Finansiella mål: 

1. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar skall inte 
överstiga målvärdet. Målvärdet är 0 kr. Ingen nyupplåning har skett. Därmed 
är målet uppfyllt.  

2. Resultatet skall exklusive jämförelsestörande poster uppgå till lägst 2,4 % 
av skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultatet uppgår till ca 1,8 %. 
Målet är därmed inte uppfyllt. 

3. Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat 
minst i nivå med budget. Verksamheternas underskott mot budget uppgår 
sammantaget till 1,4 mkr. Målet är därmed inte uppfyllt. 

 
Kommunen når inte två av tre finansiella mål. Avvikelserna är relativt små och kan 
accepteras ett enskilt år men får absolut ej vara början på en trend.  
 
Verksamhetsmål: 
Av de tjugottre verksamhetsmålen bedöms 14 mål uppnås, 8 mål bedöms inte 
uppfyllas och ett mål följs inte upp.  
 
Av de mål som inte bedöms uppfyllas vill vi särskilt fästa kommunfullmäktiges 
uppmärksamhet på följande mål: 
Andelen elever i årskurs 6 med godkända betyg skall öka. Andelen elever med 
godkända betyg minskar för andra året i rad. Sammantaget är minskningen 5,6 
procentenheter de två senaste åren.  
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Andelen behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.  
Andelen behöriga elever har minskat med 3 procentenheter. 
 
Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet 12 st. 
Utfallet är 14 st. 
 
I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas tillgängliga tomter färdiga för 
försäljning, i centralorten ska antalet inte understiga målvärdet 20 st. Utfallet blev 
2 st tomter. Målet uppfylldes inte heller 2016 och 2017. 
 
Av övriga mål som ej uppnåtts är avvikelsen mot målvärdet förhållandevis liten. 

Noteringar:                                                                                                          
Årsredovisningens förvaltningsberättelse innehåller flera delar (omvärldsanalys, 
finansiell analys, verksamhetsberättelser etc ) som tillsammans med 
bokslutsbilagorna informativt förmedlar resultat och analys. Dock bör den 
personalekonomiska redovisningen utvecklas. Exempelvis bör en analys redovisas av 
vad ökningen på 32 årsarbetare beror på. Är det nya tjänster, effekter av ”heltid som 
norm”, eller finns det andra förklaringar? I detta sammanhang är det också viktigt att 
förändringar i antal årsarbetare förklaras i respektive stabs/sektors 
verksamhetsberättelse. 
 
Redovisningen av kommunens pensionsportfölj sker netto i årsredovisningen. En 
brutto redovisning skulle framgent öka informationsvärdet. Det vill säga att 
kostnader och intäkter redovisas för portföljen.   
 
Arbetet med att utveckla/stärka den interna kontrollen har under de senaste åren  
utvecklats på ett systematiskt sätt. Bokslutsbilagan ”Uppföljning av 
internkontrollplan 2018” inkluderar även de kommunala bolagen. 
 
Den totala sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2017 (6,2 %), målet anses vara uppfyllt 
då målvärdet har höjts från 5,5 % år 2017 till 6,2 % år 2018. 
 
Bedömning: 
Vi bedömer att: 

• de finansiella målen uppfylls inte i tillräcklig omfattning 
• verksamhetsmålen uppfylls inte i tillräcklig omfattning 
• balanskravet uppfylls 2018 
• styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 

tillräcklig 
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• sammantaget har styrelsen, nämnderna och beredningarna bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställand sätt 

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande (se vår bilaga 10) 
 
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Ulricehamn den 8 april 2019 
 
 
…………………….   ……………….     
Lars-Erik Josefson                     Mats Jönsson      
 
…………………..    …………………………          ………………………..  
Ingrid Isaksson     Marianne Henningsson       Bengt-Olof Magnusson  
 
Bilaga 1-4  Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende kommunens bolag. 
Bilaga 5-9  Revisionsberättelserna för kommunens bolag.  
Bilaga 10-16  De sakkunnigas rapporter under året. 
 
 



 
 
Till styrelsen och årsstämman i Ulricehamns Stadshus AB, org. nr. 556803-9175 
 
Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.  
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att jag 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har jag tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för 
styrelsen/VD, styrelseprotokoll, policydokument, anteckningar från dialogmöten 
med dotterbolagen, koncernbudget och uppföljningar. Samtal om bolagets 
verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning inom koncernen har 
förts med VD.  
 
Plan för intern kontroll saknas för 2018.  
 
Bedömning 
 
Jag anser att min granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen skall utvecklas 
i syfte att följa bolagspolicyn. Jag finner ingen anledning till anmärkning mot 
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 
 
 
Ulricehamn 2019-02-25 
 
 
 
 
Ingrid Isaksson   
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor  



Till styrelsen och årsstämman i Näringsliv Ulricehamn AB, org nr: 556749-0486. 
Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap. aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.  
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär  
att jag planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fastställt samt att 
verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger.  
 
För uppdraget har jag tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll, arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD, plan för intern 
kontroll och policydokument. Samtal har förts med VD om bolagets resultat, 
verksamhet, organisation och interna kontroll.  
 
Jag rekommenderar att en översyn görs av arbetsordningen för styrelsen med 
avseende på dels ”Styrande dokument” och dels ”Investeringar”. Styrande 
dokument bör kompletteras med ägardirektiv och de investeringsobjekt som ingår 
i den beslutade investeringsramen bör specificeras. 
 
Bedömning 
Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för uttalandet nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2019-02-13 
 
 
Mats Jönsson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamn kommun utsedd lekmannarevisor 



Till styrelsen och årsstämman i STUBO AB, org. nr 556528-9054    

Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap. 
aktiebolagslagen 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.  
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att jag 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fastställt samt att 
verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger.  
 
För uppdraget har jag tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll, arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD, plan för intern 
kontroll och policydokument. Samtal har förts med VD om bolagets resultat, 
verksamhet, organisation, interna kontroll och samordningen inom koncernen.  
 
Jag har riktat särskild uppmärksamhet på bolagets rutiner för utrangering av 
vitvaror, hantering av skrot och returpallar. 
 
Verksamhetssystemet (7-miljö) ger en bra bild av företagets struktur och interna 
rutiner. Resultatet av bolagets interna kontrollplan för 2018 har inte ännu fullt ut 
redovisats. Innehållet och omfattningen av planerade kontrollåtgärder kan anses 
tillräckliga. Resultatet av planens genomförande redovisas årligen till styrelsen 
och skall biläggas protokollet. 
 
Bolaget når ägarens ekonomiska avkastningskrav. 
 
Bedömning  
Jag anser att min granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2019-02-19 
 
 
 
Mats Jönsson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor 



Till styrelsen och årsstämman i Ulricehamns Energi Aktiebolag,  
org. nr. 556456-5389 
 
Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.  
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att jag 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har jag tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för 
styrelsen/VD, styrelseprotokoll och policydokument. Samtal om bolagets 
verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning inom koncernen har 
genomförts med VD och ekonomichef.  
 
Vi har riktat särskild uppmärksamhet på hanteringen av skrot, utrangeringar 
(rasering) och returpallar. Vi bedömer för oss beskrivna rutiner som tillräckliga. 
 
Bedömning 
 
Jag anser att min granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2019-02-14 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor  





















 

     Bilaga 9 

 

Det finns ingen revisionsberättelse för STUBO HOLDING AB 

( 559062-5819 ) avseende 2018. 

Det behöver ej heller finnas någon revisionsberättelse, då bolaget inte haft någon 
anställd, ej bedrivit verksamhet och har en liten balansomslutning (50 000 kr). 

 

 

 

Erland Gustafsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  
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1 Bakgrund 
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska årsbokslut och års-
redovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kom-
muner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas ut-
formning av revisionsberättelsen. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag och kommunal redovisningslag 
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal  
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi  
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet  
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Granskningen har omfattat årsbokslutet och årsredovisningen för år 2018. Vi har  
granskat sådan information som är av finansiell natur och/eller har direkt koppling till den  
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsredovis-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är förenlig 
med de finansiella delarna. 
Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat 
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga  

underlag. Översiktlig analys av övriga poster.  
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Årsredovisningen 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi bedömt 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).  
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående  
stämmer samt översiktlig stämt av vissa poster i kommunens årsredovisning mot RKRs  
gällande rekommendationer.  
Vår bedömning, utifrån väsentlighetsprincipen, är att kommunen i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. 

2.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av  
balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.  
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 33,7 Mkr. Vid avstämning av balanskravet av-
går årets realisationsvinster, 9,6 Mkr, varför justerat resultat enligt balanskravet uppgår 
till 24,1 Mkr.  
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2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

2.4.1 Finansiella mål 
De tre finansiella målen är: 

• Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av 
investeringar ska inte överstiga målvärdet, vilket uppgår till 0 Mkr.  
 Mål uppnått. Kommunen har inte tagit några nya lån under 2018. 

• Ekonomiskt resultat exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst  
2,4 % av skatteintäkterna och kommunal utjämning. 
 Mål ej uppnått. Resultatet, exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 

24,1 Mkr vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och kommunal utjämning.  

• Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat 
minst i nivå med budget. 
 Mål ej uppnått. Verksamheternas resultat understeg budgeterat resultat för 

verksamheterna med 1,4 Mkr.  
 

Av ovan framgår att endast ett av kommunens finansiella mål har uppnåtts för 2018. 

2.4.2 Verksamhetsmål 
I kommunens budget 2018 redovisas 23 prioriterade mål för verksamheten. I årsredo-
visningen redogörs för måluppfyllelsen för respektive mål. Måluppfyllelsen mäts antingen 
som uppnådd eller inte uppnådd. Av verksamhetsmålen är 14 mål uppfyllda, 8 mål är 
inte uppfyllda och för 1 mål görs ingen uppföljning eftersom målet saknar värde för 2018.  
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2.5 Resultaträkning 
 
Kommunen 

Belopp, Mkr Utfall 
2018-12-31 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 per 
2018-08-31 

Utfall 
2017-12-31 

Verksamhetens nettokostnader -1 342 -1 345 -1 345 -1 271 

Skatteintäkter, statsbidrag och ut-
jämning 

1 370 1 372 1 371 1 335 

Finansnetto 6 4 9 12 

Resultat 34 31 35 76 

 
Kommunkoncernen 

Mkr Utfall 2018-12-31 Utfall 2017-12-31 

Verksamhetens nettokostnader -1 274 -1 208 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 1 370 1 335 

Finansnetto 0 25 

Skatt -9 -12 

Årets resultat 87 141 

 

2.6 Balansräkning 
 

Belopp, Mkr Kommunen Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 2 060 2 031 2 592 2 501 

Redovisat eget kapital 1 277 1 243 1 529 1 443 

Ansvarsförbindelse pensioner 455 464 455 464 

Soliditet redovisad 62 % 61 % 59 % 58 % 
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Avsättning för deponi har beräknats till 37,5 Mkr enligt en uppdaterad beräkning från 
december 2018. I redovisningen uppgår avsättning deponi till 36,7 Mkr vilket innebär att 
avsättningen är 0,8 Mkr lägre än beräknat värde. 

2.7 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen har stämts av och analyserats. Årets nettoinvesteringar upp-
går till 93,9 Mkr (140,8 Mkr) medan investeringsbudgeten uppgick till 251,7 Mkr (204,5 
Mkr).  

2.8 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen bedöms ha upprättats i enlighet med RKRs rekom-
mendation. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande 
bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Ulricehamns Stadshus 
AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB, NUAB samt Vist Fastighets AB.   

2.9 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms över-
ensstämma med RKRs rekommendation. 
 
2019-04-02 
KPMG AB 

Emil Andersson 
Auktoriserad revisor,  
Certifierad kommunal yrkesrevisor   

   

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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 Inledning och bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer granskat arbetet med den 
interna kontrollen i Ulricehamns kommun. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018 
och är del av den årliga granskningen.  
För att kommunens revisorer ska kunna uttala sig om den interna kontrollen är tillräcklig 
ska kommunens arbete med intern kontroll vara aktivt, strukturerat och integrerat i den 
löpande verksamheten. Med intern kontroll avses att det finns systematiskt ordnade 
kontroller som på rimlig nivå säkerställer att verksamheten lever upp till uppsatta mål, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är tillförlitlig samt att 
regler och riktlinjer efterlevs. 
Revisorernas granskning av intern kontroll omfattar både hur den interna kontrollen är 
uppbyggd och hur den fungerar i praktiken. Det innebär en verifiering av internkontroll-
arbetet i form av att bland annat granska att det finns dokumenterade riskanalyser och 
internkontrollplaner samt att uppföljning och rapportering av den interna kontrollen sker 
i enlighet med fastställd process. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunstyrelsen fullgör sitt övergripande 
ansvar för kommunens interna kontroll och att det finns ett fungerade internkontrollarbete 
i respektive nämnd. 
Vi har därför granskat: 

• Att det kommungemensamma reglementet för internkontroll är anpassat för den 
nuvarande organisationen och att den process för internkontroll som ledningen 
fastställt uppdaterats och anpassats till kommunens regelverk 

• Att kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med internkontroll i enlighet med 
det kommungemensamma regelverket 

• Att kommunstyrelsen och nämnderna utifrån en riskanalys identifierat och 
dokumenterat väsentliga kontroller  

• Att väsentliga kontroller genomförts och dokumenterats samt att avvikelser 
hanterats och åtgärdats  

• Att återrapportering av den interna kontrollen sker i enlighet med rutiner som 
fastställts i kommunens styrdokument 
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1.2 Avgränsning 
Granskningen avser 2018 års arbete med intern kontroll i Ulricehamns kommun, 
exklusive de kommunala bolagen. 

1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder och bildar underlag för granskningens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning har 
främst utgjorts av:  

• Kommunallagen 6 kap 6 § 
• Regler för internkontroll inom Ulricehamns kommun 

1.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen har avsett kommunstyrelsen och nämnderna.  

1.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument  
• Intervjuer med kommunens utvecklingsstrateg som har ansvar för internkontroll-

arbetet 
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 Styrdokument  

2.1 Regler för internkontroll 
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun antog 2015-05-28 ”Regler för internkontroll”. 
Reglerna för internkontroll är anpassade efter kommunens organisation och gäller för 
den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de bolag där kommunens ägarandel 
uppgår till minst 50 %. Reglerna finns tillgängliga i författningshandboken på kommunens 
hemsida. Reglerna gäller t o m 2018 och de har inte uppdaterats och fastställts för 2019. 
Regler för intern kontroll ska enligt uppgift revideras under 2019.  
Kommunens regler för internkontroll utgår från kommunallagens 6 kap 7§ om styrelsens 
och nämndernas ansvar för den interna kontrollen samt från ramverket COSO (The 
Committe of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission).  
Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunen upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll så att målen uppnås, dvs. att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv, att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 
är tillförlitlig samt att kommunen efterlever lagar, föreskrifter och riktlinjer.  
Reglerna för internkontroll innehåller en beskrivning av den övergripande strukturen 
avseende ansvar och roller, rutiner för upprättande av internkontrollplan samt uppföljning 
och rapportering av internkontrollarbetet. 

2.2 Processen för internkontroll 
Som komplement till ”Regler för internkontroll” har kommunstyrelsens förvaltning 
upprättat en processbeskrivning, ”Process för internkontroll”. Process för internkontroll 
godkändes av kommunchefen 2015-06-01 och senaste uppdateringen gjordes i 
december 2017. Uppfattningen under 2018 har varit att det inte funnits något behov att 
uppdatera processbeskrivningen. 
Syftet med processbeskrivningen är att skapa ett enhetligt arbetssätt och en tydlighet i 
ansvarsfrågan kring internkontrollarbetet. Beskrivningen omfattar rutiner för 
verksamheternas arbete med riskanalys, internkontrollplan, uppföljning samt 
återrapportering av resultatet från den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Processen innehåller förslag på riskområden och frågeställningar som ska vara till stöd 
vid arbetet med att kartlägga vilka risker som finns inom verksamheterna. Processen för 
intern kontroll inkluderar risker inom alla COSOs riskområden, dvs. strategiska, 
finansiella och operativa risker samt risker för att lagar inte efterlevs. Vid arbetet med 
riskanalyser bedöms identifierade risker utifrån sannolikhet och konsekvens. I 
riskanalysen används en skala från 1 till 6 där risken bedöms dels utifrån hur stor 
sannolikheten är för att det ska inträffa, dels vad konsekvensen blir om det inträffar. 
Dokumentet innehåller även en vägledning för användning av skalans olika nivåer. 
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Baserat på riskanalysen identifieras väsentliga kontroller för verksamheten. 
Riskanalysen och kontrollerna dokumenteras i det IT-baserade styr- och 
ledningssystemet Stratsys. Kontrollerna sammanställs i en internkontrollplan och 
uppföljning av löpande kontroller dokumenteras i systemet.  

 Kommunens arbete med intern kontroll 

3.1 Genomfört arbete intern kontroll 2018 
I processen för intern kontroll framgår att det är kommunstyrelsens ansvar att se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att kommunens verksamheter bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även nämnder och bolag samt ansvariga chefer 
på olika nivåer i kommunen.  
Kommunstyrelsen antog 2018-06-04 en internkontrollplan för 2018 som har utgått från 
genomförda riskanalyser. Totalt har cirka 30 riskanalyser genomförts inom bolag, 
nämnder och verksamheter. Därefter har kommunchef gått igenom och jämfört 
risknivåerna i riskanalyserna inför fastställande av internkontrollplaner.  
Fastställd internkontrollplan för 2018 omfattade totalt 39 (42) kontroller. Identifierade 
risker har dokumenterats i Stratsys liksom resultatet av genomförda kontroller.  

3.2 Uppföljning av intern kontroll 2018 
Resultatet av internkontrollarbetet sammanställs vid årets slut i en rapport som 
avrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i form av en bilaga till 
årsredovisningen för 2018. I själva årsredovisningen finns information om kommunens 
interna kontroll med hänvisning till att uppföljningsrapporten bifogas som bilaga till 
årsredovisningen. 
I rapporten redogörs för varje kontrollaktivitet och uppföljningen kommenteras och 
analyseras samt innehåller kommentarer om åtgärder och insatser för utveckling. 
Uppföljningen avslutas under våren 2019 och dokumenteras då i Stratsys.  
Av både reglerna om intern kontroll och processen för intern kontroll framgår att 
uppföljningsrapporten även ska överlämnas till kommunens revisorer. Detta sker då 
årsredovisningen med bilaga skickas till revisorerna. 

3.3 Intern kontroll inför 2019 
Kommunens bolag, sektorer, funktioner och några verksamheter har påbörjat 
internkontrollarbetet för 2019 i enlighet med processen. Planen är att genomföra 
riskanalyser under våren 2019, därefter upprätta en internkontrollplan för 2019 som ska 
kunna fastställas av kommunstyrelsen under juni 2019.  
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 Sammanfattande bedömning och rekommendationer  
Kommunens regler och processbeskrivning för arbetet med internkontroll är anpassade 
efter kommunens organisation. Dokumenterade rutiner och processer för den interna 
kontrollen har fastställts under 2015 och arbetet med internkontroll har utvecklats stegvis 
under perioden 2016-2018.  
Vår bedömning är att kommunens arbete med att utveckla processen för intern kontroll 
ständigt pågår men att kommunstyrelsen nu har säkerställt en väl fungerande och 
tillämpad process för internkontrollarbetet 2018.  
Enligt kommunens process för internkontroll ska riskanalyser och bedömningar göras 
inom kommunens samtliga nämnder, sektorer och verksamheter. Dessa riskanalyser 
ska mynna ut i en internkontrollplan där uppföljning och rapportering dokumenteras i 
Stratsys. Vår bedömning är att arbetet under verksamhetsåret 2018 omfattat att 
identifiera, dokumentera och värdera risker inom kommunens samtliga väsentliga 
enheter. En internkontrollplan har upprättats och fastställts och uppföljning av kontroller 
har genomförts och dokumenterats i särskild bilaga till årsredovisningen.  
Sammantaget är vår bedömning för 2018 att kommunstyrelsen genom fastställda 
styrdokument och ett ständigt utvecklingsarbete säkerställt att kommunen har en 
fungerande struktur för den interna kontrollen i kommunen. 
Identifierade rekommendationer för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är: 

• Att säkerställa att kommunens gedigna arbete med intern kontroll löpande 
fortsätter och prioriteras i samma omfattning som tidigare så en tillfredsställande 
intern kontroll i kommunen upprätthålls. 

• Att säkerställa att styrdokumenten för intern kontroll blir uppdaterade och 
fastställda under 2019. 

 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 
 

Eva From      
Auktoriserad revisor     
Certifierad kommunal revisor  



 
 
Valda revisorer  
Ulricehamns kommun 
   
                                                                

Sidan 1 av 2 

1 

Kommunfullmäktige 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2018-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas.  
 
Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas verk-
samhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god ekonomisk 
hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. Dessa mål 
skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2018 fastställdes tjugosex 
mål för god ekonomisk hushållning (23 verksamhetsmål och 3 finansiella mål). I budget för 
perioden 2011-2014 fanns betydligt färre mål för god ekonomisk hushållning. Vi anser att 
nuvarande mål på ett bättre sätt fokuserar på förhållanden som är viktiga för god ekonomisk 
hushållning. 

Revisorerna skall bedöma om: 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 
 
Vi bedömer att: 

• delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 

 
Revisorerna skall bedöma om: 
resultatet som redovisas i delårsrapporten följer de mål som kommunfullmäktige  
beslutat för verksamheterna och ekonomin  
 
Vi bedömer att: 

• det finns risk att två av tre finansiella mål att inte kommer att uppfyllas 
 
De mål som kommunstyrelsen bedömer att inte klara av att uppfylla är: 

• kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i 
nivå med budget 

• det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster skall uppgå till minst 
2,4 % av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 
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Vi bedömer att:  
• det finns risk att några verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas 

 
Det verksamhetsmål som kommunstyrelsen bedömer att inte uppfyllas är: 

• i Ulricehamn skall det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning. I 
centralorten ska antalet ej understiga målvärdet (20).   

 
Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 23 av 26 mål förväntas att uppfyl-
las.  
 
Kommentarer 
Vi anser att det finns risk att fler verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas än det enda som 
kommunstyrelsen redovisar som ej uppfyllt (tillgängliga tomter). I detta sammanhang vill vi 
fästa er uppmärksamhet på de små marginaler som gör att målen för bl.a. sjukskrivning och 
målen för grundskoleverksamheten redovisas som uppfyllda. 
 
Vi önskar en tydligare redovisning av skälen till varför följande mål förväntas uppfyllas 
(gult) eller anges vara uppfyllt (grönt): ”Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med god-
kända betyg ska öka.” ”Andelen behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.” 
 
Då läsår inte överensstämmer med kalenderår borde det framgå från vilken period redovisade 
utfall/resultat har hämtats. 
 
 
Ulricehamn den 11 oktober 2018 

För valda revisorer 

 
 
 
Lars-Erik Josefson             Mats Jönsson         
Ordförande     Vice ordförande 
 
 















 

   

 

Valda revisorer   2018-10-25 
Ulricehamns kommun 
 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium    

       
Granskning av kommunensomfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag”. 
 
Granskningen beskriver kommunens riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning 
och den uppföljning/kontroll som sker.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade och finner därför anledning att föreslå 
kommunstyrelsen att de i rapporten presenterade förbättringsområdena implementeras i 
kommunens riktlinjer och/eller interna kontroll.  
 
Följande förbättringar föreslås: 

• Att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som innefattar kontrollmoment för 
väsentliga bidrag 

• Att rutinerna förbättras genom att upprätta kontrollmoment för att minimera risker för 
att bidrag lämnas till våldsbejakande organisationer 

• Att rutinerna förbättras genom att exempel på tillfällen då bidrag skulle kunna vara 
olagliga inkluderas i riktlinjerna 

• Att rutinerna förbättras genom att det dokumenteras hur kommunen säkerställer att 
eventuella jävsförhållanden beaktas vid beslut och utbetalning av frivilliga bidrag 

 
Av rapporten framgår det att ”Det finns ett antal bidrag som regelbundet beviljas där grunden 
till bidraget finns i äldre politiska beslut. Det är korrekt att bidragen beviljas men det är svårt 
att få en tydlig överblick över kriterier och krav som gäller för samtliga frivilliga bidrag”. 
 
Vi vill också göra kommunstyrelsen uppmärksam på skillnaderna i reglerna för 
bidragsgivningen till kulturföreningar och fritidsföreningar avseende kostnadskrävande 
projekt. 
 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande        



 

   

 

Valda revisorer   2018-10-25 
Ulricehamns kommun 
 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium    

       
Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kommunikation- och 
dokumentationshantering”. 
 
Granskningen beskriver kommunens följsamhet till beslutade riktlinjer och gällande 
lagstiftning inom rubricerade områden.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de brister som rapporten belyser 
samt de förbättringar som anvisas föreslår vi kommunstyrelsen att de rekommendationer som 
lämnas i rapporten implementeras i kommunens verksamhet.  
 
Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen:  

• säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av 
allmänna handlingar 

• säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för 
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod 
eller vid behov 

• fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner. 
Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök. 

• tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider 
samt tillgängliggörande av arkivförteckning 

• säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla 
förteckningen uppdaterad tas fram 

• överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för 
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar  

 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten. 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande        



 

   

 

Valda revisorer   2018-11-09 
Ulricehamns kommun 
 

Individnämnden 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen

    
       
Granskning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Sammanställning av ej verkställda beslut” samt bilaga. 
 
Granskningen beskriver kommunens följsamhet till beslutade riktlinjer och gällande 
lagstiftning när beviljade bistånd eller insatser inom rubricerade områden ej har verkställts.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. I rapporten lämnas rekommendationer. Vi föreslår 
individnämnden att de rekommendationer som lämnas i rapporten genomförs.  
 
Följande rekommendationer lämnas till individnämnden:  

• se över formerna för sammanställning av statistikrapporter som tillställs nämnden 
• se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden 
 
I den bilaga som lagts till rapporten visas på möjligheter att följa enskilda individärenden 
över tid. 
  
Vi erbjuder kommunstyrelsen och individnämnden varsin redovisning av rapporten. 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande        
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 Sammanställning av ej verkställda beslut   03-10-18 

Till: Kommunrevisionen, Ulricehamns kommun 
 

Sammanfattning  
 
Vi har av Ulricehamns 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) fr.o.m. 1 juli 2016 t.o.m. 1 juli 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018.  
 
Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd 
som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, i Ulricehamns kommun 
individnämnden, är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre 
månader. Nämnden ska 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 utdömande av en särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. 
 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att göra en samlad redovisning av 
kommunens ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  
 
Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen samt efter analys av resultatet är den samlade 
bedömningen att kommunens styrning och uppföljning över processen från fattat LSS och SoL 
beslut till verkställighet i huvudsak är ändamålsenlig och tillförlitlig. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att:  

- se över formerna för sammanställning av statistikrapporter som tillställs nämnden 
- se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden 

Uppdrag och lagstiftning 
Socialtjänstlagen (SoL)1 är en ramlag som ger kommunen stor frihet att utforma verksamheten 
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)2 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 person kan ha enligt annan 
                                                
1 Socialtjänstlag (2001:453) 
2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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lag. Om en insats kan ges enligt såväl SoL som LSS ska individer 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 
tillsynsmyndighet) 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 nämnden 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 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 skyldig 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. 
 
Uppföljning  
När individnämnden har rapporterat in ett ärende som ej verkställt behåller kommunen 
rapporten tills nästa rapporteringstillfälle görs. Vid detta tillfälle kontrollerar kommunen om 
beslutet har verkställts sedan senaste rapporten gjordes. Har beslutet verkställts rapporteras 
detta till IVO samt till kommunfullmäktige, då framkommer också datum för när beslutet 
verkställdes. Har ärendet avslutats av annan orsak än verkställighet rapporteras även detta till 
IVO och kommunfullmäktige. Således framkommer datum för avslut samt på vilket sätt beslutet 
avslutades. Har beslutet fortfarande inte verkställts återrapporteras det till IVO och 
kommunfullmäktige. Rapporten sparas till nästa rapporteringstillfälle då en ny kontroll görs om 
det har verkställts.  
 
Rapporterna skrivs ut och sparas i en särskild mapp i individnämndens diarium. När ett beslut 
som har rapporterats in som ej verkställt antingen verkställs eller avslutas av annan anledning 
sparas inte rapporten för individen längre då det inte finns behov av detta.  
 
Under tiden mellan rapporteringstillfällena arbetar berörd enhet med frågorna om 
verkställighet. Detta följs inte upp på övergripande nivå. 
 
En chefssekreterare har i uppdrag att sammanställa uppgifterna från verksamheternas 
enhetschefer. Enhetscheferna fyller i en mall där bland annat beslutsdatum, typ av insats och 
skäl för dröjsmål ingår. Chefssekreteraren ansvarar både för sammanställning av löpande 
individrapporter som skickas till IVO och de kvartalsvisa rapporterna som går till IVO, KF samt 
revisorerna. 
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Iakttagelser  
Sammanställningen baseras på antalet LSS- och SoL-beslut som rapporterats som ej 
verkställda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunens individnämnd är skyldig 
att anmäla till IVO om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.  
 
Granskningen visar att kommunen under den aktuella tidsperioden (1 juli 2016-1 juli 2018) har 
67 rapporteringar (30 ärenden) gällande ej verkställda beslut. Antalet rapporteringar speglar 
inte antalet faktiska beslut som ej verkställts inom tre månader då ett ärende kan rapporteras 
flera gånger (till dess att det verkställs).  
Av de 30 ärendena tillhör 16 LSS och 14 av dem SoL. Flest beslut rapporterades första kvartal 
2017.  
 
Inom ramen för LSS rör fem händelser beslut om kontaktperson, sex händelser beslut om 
bostad (bostad för vuxna eller bostad med särskild service) och tre händelser avser beslut om 
korttidsvistelse. 
Inom ramen för SoL rör sex händelser beslut om hemtjänst, två händelser beslut om avlösning 
i hemmet och två händelser rör beslut om permanent bostad. 
 
De vanligaste orsakerna till varför besluten inte har verkställts är brist på boende och att den 
enskilde tackar nej till ett erbjudande. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att:  

- se över formerna för sammanställning av statistikrapporter som tillställs nämnden 
- se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 

enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen har 
beslutade och ändamålsenliga styrdokument som säkerställer att kommunikation- och 
dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt samt att allmänhetens rätt att del av 
allmänna handlingar säkerställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Lagar ställer krav på hur handlingar ska hanteras. Myndighetsinsyn för medborgaren 
regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna handlingars 
offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat krav på registrering 
av allmänna handlingar och möjligheten att sekretessbelägga handlingar. Arkivlagen 
behandlar förvaring och förutsättningar för gallring av allmänna handlingar. 
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det, med hänsyn till det omfattande flödet 
av handlingar, innebär en risk att kommunen inte klarar av att upprätthålla en god 
offentlighetsstruktur. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för att säkerställa att 
kommunikation- och dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att 
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har brister. Granskningen 
visar att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin tillsynsplikt gentemot övriga kommunala 
organ i enlighet med arkivförordningen. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

— säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av 
allmänna handlingar. 

— säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för 
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod 
eller vid behov. 

— fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner. 
Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök. 

— tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider 
samt tillgängliggörande av arkivförteckning. 

— säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla 
förteckningen uppdateras tas fram. 

— överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för 
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar. 
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2 Inledning/bakgrund 
Flödet av handlingar i en kommun är omfattande. Handlingar inkommer till kommunen i 
form av brev från medborgare och myndigheter. Internpost skickas mellan förvaltningar 
och handläggare samt e-post skickas och tas emot till/från allmänheten, myndigheter, 
inom och mellan förvaltningar m.m. 
”Ny teknik” genom exempelvis e-post, SMS, social medier och hemsidor har inneburit 
delvis förändrade förutsättningar för hantering av allmänna handlingar. Det finns en risk 
att kommunens rutiner inte har anpassats till dagens förutsättninga och att offentliga 
handlingar därav inte blir offentliga. För att kommunen ska kunna upprättahålla en god 
offentlighetsstruktur är det dessutom väsentligt att kommunens personal erhåller 
anpassad information och utbildning i offentlighet, sekretess och arkivering. 
Lagar ställer krav på hur handlingar ska hanteras. Myndighetsinsyn för medborgaren 
regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna handlingars 
offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat krav på registrering 
av allmänna handlingar och möjligheten att sekretessbelägga handlingar. Arkivlagen 
behandlar förvaring och förutsättningar för gallring av allmänna handlingar. 
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det, med hänsyn till det omfattande flödet 
av handlingar, innebär en risk att kommunen inte klarar av att upprätthålla en god 
offentlighetsstruktur. Med anledning av ovanstående har vi fått i uppdrag att bedöma om 
Ulricehamns kommun har beslutade och ändamålsenliga styrdokument som säkerställer 
att dokumentation och kommunikation sker på ett tillfredsställande sätt samt att 
allmänhetens rätt att del av allmänna handlingar säkerställs. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2018. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om Ulricehamns kommun har beslutade och 
ändamålsenliga styrdokument som säkerställer att kommunikation- och 
dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att allmänhetens rätt att ta del 
av allmänna handlingar säkerställs. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Fullgör kommunstyrelsen sin skyldighet som arkivmyndighet? 

• Utövas tillsyn över att övriga kommunala organ såsom exempelvis 
individnämnden och samverkansnämnd miljö och bygg fullgör sina skyldigheter? 

• Efterlever kommunens förvaltningar befintliga rutiner för kommunikation och 
dokumentation? 

• Är diarium och arkiv organiserade på ett ändamålsenligt sätt och tillgängligt för 
allmänheten? 

• Bedrivs utbildning för berörd personal och förtroendevalda i frågor avseende 
offentlighet, sekretess och arkivering? 
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• Säkerställs allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar? 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen (2017:725) 
— Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
— Arkivlagen (1990:782) 
— Förvaltningslagen (1986:223) 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av rutinbeskrivningar, 

— Intervjuer med berörda tjänstemän  

— Stickprov avseende utlämning av allmän handling  
 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunarkivarie, kommunikationschef och 
kanslichef. 
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3 Lagstiftning 
Kommuners och övriga myndigheters hantering av allmänna handlingar regleras av ett 
antal lagar vilka kortfattat beskrivs nedan. 

3.1 Tryckfrihetsförordningen  
I tryckfrihetsförordningens (SFS 1945:105) andra kapitel, ”Om offentliga handlingars 
offentlighet” regleras ett av offentlighetsprincipens fyra ben – handlingsoffentligheten. 2 
kap 1 § anger ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall 
varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. 
2 kap 3 § anger att ”med handling förstås framställning i text eller bild samt upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och … är att anse som inkommen 
eller upprättad hos myndigheten” 
Vidare framgår av 2 kap 2 § att rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas 
med hänsyn till någon av sju nedanstående anledningar: 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig 
organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 
4. intresset att förebygga eller beivra brott, 
5. det allmännas ekonomiska intresse, 
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 
7. intresset att bevara djur- eller växtart. 

Av 2 kap 14 § framgår att begäran om att få ta del av allmän handling ska göras hos den 
myndighet som förvarar handlingen. Myndigheten får då inte efterforska vem den som 
begär ut handlingen är eller vilket syfte hen har med sin begäran i större utsträckning än 
vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det föreligger något hinder mot 
att handlingen lämnas ut. 

3.2 Arkivlagen  
De offentliga verksamheternas arkiv utgör en viktig källa till information för allmänheten 
och för framtida forskning. Den kommunala arkivhanteringen regleras i första hand 
genom arkivlagen, (SFS 1990:782), och arkivförordningen, (SFS 1991:446). 
För att säkerställa en god arkivhållning anger arkivlagen, (SFS 1990:782), hur handlingar 
ska arkiveras, hur arkiven ska ordnas och hur handlingar får gallras. Samtliga 
kommunala styrelser och nämnder omfattas av arkivlagen.  
Särskilt viktigt är lagens skrivelse, (ArkivL, 3§), om syftet med arkiv, där det framgår att 
”myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdade så att de tillgodoser: 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
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2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov” 

Det framgår också att myndigheten ska organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten 
att ta del av allmänna handlingar underlättas.  
Arkivvården i kommunen är inte enbart en angelägenhet för den centrala arkivfunktionen. 
Ansvaret är fördelat mellan kommunfullmäktige, kommunens arkivmyndighet och 
respektive nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen, (ArkivL, 16 §). Kommunfullmäktige anger den 
ambitionsnivå som kommunen ska ha på arkivområdet. I kommunens arkivreglemente 
har kommunfullmäktige möjlighet att precisera hur arbetsfördelningen ska vara mellan 
arkivmyndigheten och kommunens olika myndigheter och bolag. 
Det åligger enligt ArkivL 6§, p2 varje myndighet att dels upprätta en arkivbeskrivning som 
ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur 
arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning över de handlingar som 
förvaras i myndighetens arkiv.  
Vidare fastställer lagen att myndigheterna ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, 
tillgrepp och obehörig åtkomst, (ArkivL, 6§, p.3).  
Vad gäller gallring ska myndigheterna se till att föreskriven gallringsplan verkställs, 
(ArkivL, 6§, p. 5).  
För att varje myndighet ska kunna leva upp till lagstiftningens krav, bör det hos varje 
nämnd finnas en person som är utsedd att vara arkivansvarig samt en eller flera 
arkivredogörare. Arkivansvarig är ansvarig för att myndigheten uppfyller de 
bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens eget arkivreglemente. 
Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

3.3 Arkivförordningen 
Arkivförordningen innehåller bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som 
avses i arkivlagen.  
I arkivförordningen § 5 anges att arkiv ska regelbundet inspekteras av respektive 
arkivmyndighet. 

3.4 Offentlighet och sekretesslagen 
Även Offentlighet- och sekretesslagen, (SFS 2009:400), har skrivelser som rör hantering 
av allmänna handlingar och arkiv. Lagen anger att myndigheter ska ta hänsyn till rätten 
att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar. 
Myndigheten ska särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den 
skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, att allmänna handlingar kan 
skiljas från andra handlingar, (arbetsmaterial etc.), samt att rätten att del av allmänna 
handlingar säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls. 
Lagen anger även att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information 
om myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
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allmänna handlingar och vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar 
om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter. 

3.5 Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen (SFS 2003:246) innehåller bestämmelser om myndigheters 
handläggning av ärenden. Bland annat fastslås myndigheters serviceskyldighet vilket 
innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp 
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.  
En myndighet ska också ha öppet minst två timmar per dag varje helgfri måndag-fredag 
för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot 
begäran om att ta del av myndighetens allmänna handlingar. 
Förvaltningslagen 10§ innehåller bestämmelser om när en handling ska anses vara 
inkommen till myndigheten. 

3.6 Kommentar 
I arkivmyndighetens tillsyn enligt Arkivförordningen ingår praktiskt taget alla moment i 
myndighetens dokumenthantering och arkivbildning. Arkivmyndighetens tillsyn skall 
enligt 5 § arkivförordningen utövas genom regelbunden inspektion hos myndigheterna. 
Vid sådana besök är det lämpligt att den som genomför inspektionen gör fortlöpande och 
systematiska noteringar, som är tillgängliga även för myndighetens egen personal. 
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Organisation 

4.1.1 Politisk organisation 
Ulricehamn har en politisk organisation enligt nedan: 

 
Samverkansnämnd Miljö och Bygg är en gemensam nämnd med Tranemo kommun. 
Ulricehamn är värdkommun för både den politiska nämnden samt för verksamheten. 
Gemensam IT-nämnd är en gemensam nämnd med Tranemo kommun. Ulricehamn är 
värdkommun för den gemensamma nämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige

Krisledningsnämnd Valnämnd Kommunstyrelsen Samverkansnämnd
Miljö och Bygg Individnämnd Gemensam

IT-nämnd

Revision

- Beredning för välfärd
- Beredning för

lärande
- Beredning för

samhällsutv.
- Beredning för val

och arovden
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4.1.2 Förvaltningsorganisation 
Kommunens förvaltning är organiserad i en förvaltning som leds av kommunchefen.  
 

 
 
Förvaltningen är indelad i fyra sektorer; miljö och samhällsbyggnad, lärande, service och 
välfärd. I kommunledningsstaben återfinns funktionerna ekonomi, personal, 
kommunikation och kansli. Ulricehamn har tillsammans med Tranemo kommun anställt 
en kommunarkivarie som tillträdde sin tjänst mars 2017. Nuvarande kommunarkivarie 
tillträdde februari 2018. 
Kommunikation är en central kommunikationsfunktion som har det övergripande 
ansvaret för utveckling av kommunikation i kommunen. Kommunikationsfunktionen 
hanterar de centrala sociala mediekonton kommunen har, exempelvis Facebook 
Kansliet samt miljö och samhällsbyggnad har egna diarier där in- och utgående 
handlingar registreras i enlighet med dokumenthanteringsplanen. 
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Enligt de intervjuade saknar kommunen möjlighet för invånarna att söka i diariet. 
Däremot kan exempelvis tidningar prenumerera på kommunens postlista där in- och 
utgående handlingar tas med. Utlämnande av handling sker efter begäran. 
Kanslifunktionen har tagit fram en handledning för utlämnande av allmän handling. Där 
anges exempelvis vem som hanterar en begäran och ansvarar för att begäran hanteras 
på rätt sätt.  
Sektorerna samt kommunledningsstaben ansvarar enligt arkivreglementet för att 
handlingar arkiveras och förvaras korrekt. 

4.2 Styrande dokument 

4.2.1 Arkivreglemente 
Ulricehamn har ett arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 2017-12-14. Av 
dokumentet framgår att kanslichef ansvarar för dess uppdatering och att det gäller till 
och med 2021. 
Syftet med arkivreglementet är att fastställa hur arkivhanteringen och arkivvården ska 
organiseras samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Arkivreglementet är det dokument 
som ligger till grund för dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
Arkivreglementet fastslår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och har 
som sådan tillsynsansvar över arkivbildningen och arkivvården. Hos arkivmyndigheten 
ska finnas ett centralarkiv för vård av det arkivbestånd som ska bevaras samt främja 
tillgänglighet och användning i kulturell verksamhet samt i forskning. 
Vidare fastslår arkivreglementet att kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska 
redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. 
Arkivbeskrivningen ska spegla arbetsuppgifter och organisation från och med tidpunkten 
för senaste större omorganisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregler som 
tillämpas. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och 
tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade 
arkivförteckningen ska bli användbar. 
Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i respektive 
verksamhets närarkiv. Syftet med förteckningen är att möjliggöra sökning och åtkomst 
av handlingar samt att fixera arkivet för att minska risken för att handlingar försvinner. 
Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ansvarar för att en arkivbeskrivning och 
arkivförteckning upprättas. 
För kommunens centralarkiv ansvar arkivmyndigheten, genom arkivarien, att 
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. 
Enligt arkivreglementet ansvarar kommunchef, stabsfunktioner och sektorerna för att 
kartlägga alla de handlingar som hanteras i respektive verksamhet. Utifrån denna 
kartläggning ska en dokumenthanteringsplan upprättas. 
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Kommentar 
Vi kan konstatera att det finns ett arkivreglemente och att det nyligen är att antaget. 
Arkivreglementet fastställer att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och som sådan har 
tillsynsansvar över arkivbildningen och arkivvården i kommunen 
Arkivreglementet berör samtliga för kommunens arkiv viktiga områden och anger vem 
som har ansvar för dem. 
Vi rekommenderar att arkivreglementet uppdateras i samband med ny mandatperiod 
eller vid organisatoriska förändringar. 

4.2.2 Arkivbeskrivning 
I enlighet med arkivlagen (§ 6) har kommunstyrelsen en arkivbeskrivning daterad 2012-
10-31. Av handlingen framgår inte vilken instans som antagit densamma. 
I arkivbeskrivningen finns en kortfattad beskrivning av kommunstyrelsens organisation 
samt de olika sektorernas verksamhetsområden. Arkivbeskrivningen anger att 
kommunstyrelsen har antagit en dokumenthanteringsplan och att kommunens övriga 14 
verksamheter ska göra detsamma.  
I beskrivningen anges vidare att det inom respektive verksamhet ska finnas en 
arkivansvarig för dagarkiv och centralarkiv i stadshuset.  
Kommentar 
Vi kan konstatera att Ulricehamn har en arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Enligt 
kommunens arkivreglemente ansvarar kommunchef, stabsfunktioner och sektorer för att 
en arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Vi har under granskningen inte funnit 
arkivbeskrivningar för vare sig stabsfunktionerna eller sektorerna. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast uppdatera den nu gällande 
arkivbeskrivningen. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att stabsfunktionerna samt 
respektive sektor snarast upprättar arkivbeskrivningar för sina respektive verksamheter 
i enlighet med arkivreglementet.  

4.2.3 Arkivförteckning 
Enligt Ulricehamns kommuns arkivreglemente ska kommunstyrelsen samt sektorerna 
upprätta arkivförteckningar för de handlingar de har i sina respektive arkiv. I vår 
granskning har vi tagit del av en arkivförteckning avseende kommunstyrelsens samtliga 
verksamhetsområden. Delar av arkivförteckningen är reviderad under 2012. 
Enligt genomförda intervjuer ska ett arkivförteckningssystem upphandlas tillsammans 
med Tranemo kommun. I samband med införandet av systemet kommer en genomgång 
av den befintliga arkivförteckningen göras. 
Kommentar 
Vi kan konstatera att Ulricehamns kommun har en arkivförteckning för centralarkiv samt 
övriga verksamheter. Arkivförteckningen tar däremot inte upp de organisatoriska 
förändringar som genomförts. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arkivförteckningen revideras 
samt att en struktur för att hålla förteckningen uppdateras tas fram. 

4.2.4 Dokumenthanteringsplan 
Ulricehamn har en kommungemensam dokumenthanteringsplan antagen av 
kommunstyrelsen. Kanslifunktionen ansvarar för revidering av 
dokumenthanteringsplanen, vilket sker årligen. Nuvarande plan är antagen till och med 
2018-09-13 
Dokumenthanteringsplanens syfte är att fastställa hur allmänna handlingar hanteras, hur 
de förvaras och gallras, om de ska bevaras och när dessa i sådana fall ska överföras till 
kommunens centralarkiv. Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för att 
underlätta och upprätthålla den ordning och sökbarhet som förutsätts i arkivlagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (AL 6 §, OSL 4 kap. 1 §). 
Dokumenthanteringsplanen innehåller förutom en inledande del specifika delar för varje 
sektor samt de kommungemensamma funktionerna ekonomi, personal, kansli och 
kommunikation. Handlingar tillhörande fullmäktigeberedningar redovisas under 
kanslifunktionens handlingar. 
Dokumenthanteringsplanen innehåller ett kommungemensamt gallringsbeslut för 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Planen specificerar sju olika typer av 
handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. 
Vid intervjuerna framkommer det att kommunarkivarien, som delar sin tjänst mellan 
Ulricehamn och Tranemo kommun ska omarbeta båda kommunernas 
dokumenthanteringsplaner och då göra dessa processbaserade. 
Dokumenthanteringsplanen finns inte upplagd på kommunens web-plats så att 
allmänheten har åtkomst till den. 
Kommentar 
Vi kan konstatera att Ulricehamns kommun har en dokumenthanteringsplan för hela 
kommunens verksamheter. Dokumenthanteringsplanen uppdateras årligen samt 
innehåller uppgifter om vem som ansvarar för uppföljning/uppdatering samt sista dag 
uppdateringen ska vara genomförd.  

4.2.5 Kommunikationspolicy 
Ulricehamns kommun har en kommunikationspolicy antagen av kommunstyrelsen 2014-
11-03. Enligt policyn är den giltigt tom 2018 och kommunens kommunikationsstrateg 
ansvarar för revidering. 
Policyn fastslår att kommunikationen i Ulricehamns kommun ska: 

1. Bidra till en effektiv och måluppfyllande organisation där medarbetare kan 
utforma sitt arbete på bästa sätt 

2. Bidra till en god bild av Ulricehamns kommun som organisation och en attraktiv 
plats att leva, utvecklas och verka i 

3. Bidra till att demokratiska principer upprätthålls. 
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Kommentar 
Kommunikationspolicyn utgör tillsammans med riktlinjer för kommunikation (se nedan) 
samt grafiska regler kommunens plattform för kommunikation. För att utgöra ett 
heltäckande stöd i arbetet med kommunikationsfrågor måste de tre dokumenten läsas 
tillsammans. 

4.2.6 Riktlinjer för kommunikation 
Riktlinjer för kommunikation är antagen av kommunstyrelsen 3 november 2014 och är 
giltig till och med 2018. I dokumentet anges att kommunens kommunikationsstrateg 
ansvarar för dokumentets uppföljning och revidering. Efter omorganisation har 
kommunikationsstrateg ersatts med kommunikationschef som ansvarar för uppföljning 
och revidering. 
Riktlinjer för kommunikation bildar tillsammans med den ovan beskrivna 
Kommunikationspolicy samt Grafiska regler den plattform som allt 
kommunikationsarbete i Ulricehamn kommun har sin utgångspunkt. 
I riktlinjerna för kommunikation anges att sociala medier erbjuder en oöverträffad 
möjlighet till snabb kommunikation med medborgarna och att de ger tillfälle till delaktighet 
och dialog. Frågor ska besvaras skyndsamt. Riktlinjerna anger även att kommentarer 
eller inlägg kan vara av sådan art att de ska diarieföras samt att personuppgiftslagen 
gäller på sociala medier. En organisation som använder sig av sociala medier måste 
hålla regelbunden uppsikt över publiceringar för att hinna upptäcka kränkande inlägg och 
skyndsamt ta bort dem. Synpunkter som härrör sig till pågående ärenden 
vidarebefordras till berörd verksamhet eller hanteras av kommunikationsenheten. Dessa 
hanteras sedan enligt gällande riktlinjer i form av en skärmdump, d.v.s. en utskrift av en 
skärmbild som behandlas som en vanlig, fysisk handling. 
Riktlinjerna innehåller också en kort beskrivning av lagar som reglerar hanteringen av 
allmänna handlingar och kommunens kommunikation. 
Kommunikationsenheten anger att de nyligen gjort en genomgång för att gallra 
handlingar som de efter dataskyddsförordningens ikraftträdande inte ansåg sig ha lagligt 
stöd för att hantera. 
Kommentar 
Vi noterar att kommunen har antagna riktlinjer för kommunikation som reglerar bland 
annat sociala medier. Riktlinjerna fastslår att inlägg via sociala medier kan bli allmänna 
handlingar och att dessa i förekommande fall ska hanteras enligt samma riktlinjer som 
övriga allmänna handlingar. 

4.3 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 
Inom kommunala myndigheter ska det, enligt Arkivlagen § 7, finnas en arkivmyndighet 
som ansvarar för att myndigheten fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagens tredje till 
sjätte paragrafer.  
Kommunens arkivreglemente fastslår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i 
Ulricehamns kommun. 
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Kommunstyrelsen har upprättat arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
Arkivbeskrivningen samt arkivförteckningen har inte uppdaterats sedan 2012.  
Kanslifunktionen har relativt nyligen anställt en arkivarie som inte har hunnit se över 
samtliga delar av arkivstrukturen. Arkivarien har besökt några av kommunens närarkiv 
där det enligt denne är olika nivåer avseende ordning i arkiven och arbete i arkiven. Vissa 
verksamheter har bra ordning i sina närarkiv och följer gallringsplaner medan andra 
verksamheter behöver mera hjälp för att få arkiven i ordning. 
Enligt intervjuerna har kommunstyrelsen inte genomfört återkommande inspektioner av 
övriga verksamheters arkiv eller deras arbete med dokumenthantering. Uppfattningen 
hos kanslifunktionen är att verksamheterna i kommunen inte följer 
dokumenthanteringsplanen regler om exempelvis gallring och leverans av handlingar till 
centralarkivet. Detta leder enligt intervjuerna bland annat till att handlingar ligger kvar ute 
i verksamheterna.  
Kommunjuristen håller interna utbildningar för berörda medarbetare kring 
dokumenthantering, diarieföring offentlighet och sekretess etc. Kommunen har även 
använt sig av extern utbildare för personalen. Vid införandet av den nya 
dokumenthanteringsplanen kommer medarbetarna informeras om förändringar.  
Kommunstyrelsen ansvarar som arkivmyndighet för kommunens centralarkiv beläget i 
en fastighet fristående från kommunhuset. Enligt de intervjuade pågår arbete med ett 
nytt centralarkiv. Vid granskningstillfället angavs hösten 2018 som tänkt byggstart med 
inflyttning våren 2019. Nuvarande arkiv är inte tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning på grund av bland annat en trappa utan hiss. Centralarkivet är inte 
öppet för allmänheten.  
Det saknas ingång till handlingarna i arkivet som är tillgängliga för allmänheten. Varken 
dokumenthanteringsplan eller arkivförteckning finns tillgänglig på kommunens 
webbplats.  
Kommentar 
Vi noterar att kommunstyrelsen har upprättade dokument enligt arkivlagen, men att 
dessa inte är aktuella.  
Enligt intervjuade personer har kommunstyrelsen inte fullgjort sina uppgifter som 
arkivmyndighet, exempelvis inspektioner av övriga kommunala organs arkiv eller arbete 
med dokumenthantering. Det är värt att notera att en kommunarkivarie har anställts 
bland annat för att komma tillrätta med denna brist. 
Vi noterar att kommunens centralarkiv är omodernt och inte tillgängligt för kommunens 
invånare. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arkivreglemente, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för samtliga verksamheter samt att 
dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod eller vid behov. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet 
genom återkommande inspektioner. Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för 
dessa tillsynsbesök. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillgängliggöra centralarkivets handlingar för 
allmänheten genom allmänna öppettider samt tillgängliggörande av arkivförteckning. 
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4.4 Utlämnande av allmän handling 
Utlämnande av allmän handling regleras framförallt i Tryckfrihetsförordningens (TF) 
andra kapitel. Rätten att ta del av en allmän handling får begränsas endast om det är 
påkallat med anledning av: 

- rikets säkerhet eller förhållande till annan stat, 
- rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 
- myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 
- intresset att förebygga eller beivra brott, 
- det allmännas ekonomiska intresse, 
- skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 
- intresset att bevara djur- eller växtart 

Har handlingen begärts ut på plats gäller TF 2 kap § 12 som säger att handlingarna ska 
lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Har man istället begärt att kopior av 
handlingen ska skickas till en, exempelvis via mail, gäller TF 2 kap § 13 som säger att 
en sådan begäran ska hanteras skyndsamt. Med skyndsamt förstås enligt JO i allmänhet 
samma dag. Viss fördröjning är acceptabel om myndigheten måste ha tid på sig för att 
avgöra om handlingen kan lämnas ut eller ej. Att myndigheten saknar personal på plats 
är inte en godtagbar anledning att inte lämna ut handlingar. 
Av genomförda intervjuer framkommer att kanslifunktionen vid kommunledningsstaben 
tagit fram en handledning för hantering av utlämnande av allmän handling. 
Ulricehamns kommun har inget externt diarium, dvs. ett diarium som är tillgängligt för 
allmänheten via webben. Media samt medborgare kan däremot prenumerera på listor 
över de handlingar som registrerats under senaste veckan och begära ut dem i vanlig 
ordning. Kommunen har inte heller någon arkivförteckning som är allmänt tillgänglig och 
uppdaterad vilket skulle kunna ge intresserade en sökingång i kommunens handlingar.  

4.4.1 Stickprov 
För att testa förvaltningens hantering av allmänhetens begäran om att ta del av allmänna 
handlingar har vi via mail begärt ut allmänna handlingar från kommunstyrelsens samt 
sektor miljö och samhällsbyggnads respektive diarier. Resultatet presenteras nedan i 
tabell. 
Vi har via fem fingerade e-postadresser begärt ut handlingar vid sammanlagt femton 
tillfällen.  
Vid tolv tillfällen fick vi svar med begärd handling bifogad samma dag eller dagen efter. 
Vid två tillfällen fick vi ett omedelbart svar om att vår begäran hänvisats till en annan 
enhet. Vid dessa tillfällen fick vi senare ett svar med korrekt handling. 
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Vid ett tillfälle har vår begäran om att ta del av en handling lämnats utan något svar. 

Instans Förfrågan Svar 
KS 18-05-30 18-05-30 
KS 18-05-06 18-05-06 
SMB 18-05-30 18-05-30, 18-06-04 
KS 18-05-31 18-05-31 
SMB 18-05-31 18-05-31, 18-06-04, 18-06-12 

SMB 18-06-04 18-06-04 
KS 18-06-04 18-06-04 
KS 18-06-05 18-06-05 
KS 18-06-08 18-06-08 
SMB 18-06-08 18-06-08 
SMB 18-06-13 ej svar 

KS 18-06-13 18-06-14 
KS 18-06-13 18-06-14 
KS 18-06-28 18-06-29 
KS 18-06-28 18-06-29 

 
Kommentar 
Vi konstaterar att kommunen i 12 av 15 tillfällen (80 %) besvarat vår begäran samma 
dag eller dagen efter. Vid ett tillfälle har vår begäran lämnats helt utan kommentar. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav 
om skyndsamhet vid utlämnande av allmänna handlingar. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att överväga att publicera kommunens diarium på 
webbplatsen i syfte att underlätta för allmänheten att söka efter och begära ut allmänna 
handlingar. 

4.5 Sociala medier 
Ulricehamn har en central kommunikationsavdelning som ansvarar för kommunens 
centrala Twitter- och Facebookkonto. Enligt kommunikationsfunktionen är det främst 
Facebookkontot de är aktiva på. 
I den mån verksamheterna har egna sociala medie-konton, ansvarar respektive chef för 
att hanteringen följer kommunens riktlinjer och anvisningar. Den kommunikation som 
sker på verksamheternas sociala medier, är chef ansvarig för. 
Kommunikationsfunktionen är däremot alltid med som stöd när verksamheten vill starta 
och har också ett slags controllerfunktion. 
Handlingar som inkommer till kommunen via social medier ska hanteras enligt samma 
regler och anvisningar som handlingar via övriga kanaler in till kommunen. Detta anges 
i dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” 
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5 Sammanfattning och rekommendationer 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunens rutiner för att säkerställa att 
kommunikation- och dokumenthantering sker på ett tillfredställande sätt samt att 
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har brister. Granskningen 
visar att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin tillsynsplikt gentemot övriga kommunala 
organ i enlighet med arkivförordningen. 

5.1 Svar på revisionsfrågorna 

5.1.1 Fullgör kommunstyrelsen sin skyldighet som arkivmyndighet? 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte fullgör sin skyldighet som arkivmyndighet. 
Kommunstyrelsen har inte säkerställt att dokumentation i enlighet med arkivlagen, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning, är uppdaterade och aktuella.  

5.1.2 Utövas tillsyn över att övriga kommunala organ såsom exempelvis 
individnämnden och samverkansnämnd miljö fullgör sina skyldigheter? 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen brister i sin tillsyn av övriga kommunala organ.  

5.1.3 Efterlever kommunens förvaltningar befintliga rutiner för kommunikation 
och dokumentation? 
Vår bedömning är att kommunens förvaltningar i huvudsak efterlever rutiner för 
dokumenthantering. 

5.1.4 Är diarium och arkiv organiserade på ett ändamålsenligt sätt och 
tillgängligt för allmänheten? 
Vår bedömning är att diarium och arkiv är organiserade på ett i huvudsak ändamålsenligt 
sätt. Tillgängligheten för allmänheten kan förbättras på flera sätt, bland annat genom att 
publicera kommunens diarium på kommunens webbplats samt införa besökstider för 
centralarkivet. 

5.1.5 Bedrivs utbildning för berörd personal och förtroendevalda i frågor 
avseende offentlighet, sekretess och arkivering? 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen utbildar berörd personal avseende offentlighet, 
sekretess och arkivering, dels i egen regi, dels med hjälp av externa utbildare. 

5.1.6 Säkerställs allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar? 
Vår bedömning är att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar kan förbättras. 
Kommunens arkivbeskrivning finns inte tillgänglig för allmänheten på exempelvis 
kommunens webbplats, centralarkivet saknar öppettider för allmänheten och kommunen 
har inget publikt diarium där allmänheten kan söka handlingar.  
 



 

 18 
© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Ulricehamns kommun 
 Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering 
 
 2017-10-03 

5.2 Rekommendationer  
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— säkerställa att förvaltningarna följer lagens krav om skyndsamhet vid utlämnande av 
allmänna handlingar. 

— säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för 
samtliga verksamheter samt att dessa uppdateras minst en gång per mandatperiod 
eller vid behov. 

— fullgöra sina skyldigheter som arkivmyndighet genom återkommande inspektioner. 
Kommunstyrelsen bör upprätta en planering för dessa tillsynsbesök. 

— tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten genom allmänna öppettider 
samt tillgängliggörande av arkivförteckning. 

— säkerställa att arkivförteckningen revideras samt att en struktur för att hålla 
förteckningen uppdateras tas fram. 

— överväga att publicera kommunens diarium på webbplatsen i syfte att underlätta för 
allmänheten att söka efter och begära ut allmänna handlingar. 
 

 
 
 
KPMG AB 

Eva From  Jesper Wigh 
Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal revisor  

Verksamhetsrevisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 



 

   

 

Valda revisorer   2019-01-21 
Ulricehamns kommun 
 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium och Individnämnden

   
       
Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i 
tillräcklig omfattning”. 
 
Granskningen beskriver kommunens följsamhet till beslutade riktlinjer, gällande lagstiftning 
och ekonomiska konsekvenser efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i 
rapporten vill vi särskilt lyfta fram de delar som behandlar kommunens omfattning av 
boendeplatser i förhållande till efterfrågan samt de ekonomiska konsekvenser som därmed 
uppstår.  
 
Rapporten visar att: 

• brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakat extra kostnader 
• verksamhetsmål saknas inom granskat område (se punkt 3.2 i rapporten) 
• kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med 23 %- enheter mellan 

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med 
Ulricehamn var ca 8 %- enheter. 

• det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen 
eller inom sjukvården 

 
Vi emotser svar på iakttagelserna ovan och rapporten i sin helhet.  
 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten. 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande        
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