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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

1. Sammanfattning 

PwC har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Nynashamns kommun genomfort 
en uppfoljande granskning av miljo- och samhallsbyggnadsnamndens interna kontroll. 
Den uppfoljande granskningen har haft sin utgangspunkt i de rekommendationer som 
lamnades i samband med tva granskningar som genomfordes 2015 och 2016. 

Granskningen har syftat till att besvara foljande revisionsfraga: 

Ar miljo- och samhallsbyggnadsniimndens interna styrning och kontroll av verksamhet 
och ekonomi tillracklig? 

Var samlade bedomning är aft miljo- och samhallsbyggnadsnamndens interna styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi till overvagande del är tillracklig. Samtidigt ser vi 
att namnden har ett fortsatt utvecldingsarbete framfor sig gallande intern kontroll. 

Denna uppfoljande granskning visar aft det har genomforts en omorganisering av 
fastighetsavdelningen mot bakgrund av granskningarna som genomfordes under 2015. 
Som en del av detta har en ny tjanst inrattats i form av enhetschef som har ett tydligt 
ekonomiskt ansvar. Granskningen visar aven aft det finns ett strukturkapital av riktlinjer 
och rutiner avseende upphandling, avtal och inkop. Milja- och samhallsbyggnads-
namnden maste dock sakerstalla aft dessa efterlevs. Vi anser dad& att det är positivt att 
miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningens internkontrollplan reviderades infor 2018 och 
att en kontrollpunkt om avtalstrohet infordes. Darutover innehaller internkontrollplanen 
ett kontrollmoment vad galler direktupphandling. Vidare framkommer att kontroll-
momenten enligt 2017 ars internkontrollplan utforts enligt plan under aret. Det fram-
kommer dock aft eft flertal riktlinjer och rutiner inte är daterade vilket gör det svart att 
avgara om/nar de kan vara i behov av revidering. Det framgar inte heller huruvida 
styrdokumenten är antagna eller inte. Vidare visar granskningen aft handlaggningstiden 
vad Oiler att teckna nya ramavtal är Fang, vilket aven noterades i samband med de 
tidigare granskningarna. 

Var uppfoljande granskning visar aven att varken kommunstyrelsen eller miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden har vidtagit de atgarder som foreslogs i samband med 
granskningarna 2015 vad galler lokalforsorjning och underhallsplani-er da det inte fanns, 
och fortfarande inte finns, flagon framtagen lokalforsorjningsplan eller underhallsplan. 
Att kommunen inte har dessa planer anser vi behover atgardas omga ende. Vi anser aven 
att planerna bor kopplas till kommunens langsiktiga investeringsplan samt kommunens 
langsiktiga befolkningsprognos. 

Vad galler investeringsplaneringen framkommer att det inrattats ett investeringsrad 
under 2017 for aft skapa en battre styrning av investeringsprocessen samt skapa en 
overblick Over kommunens investeringar, vilket vi anser är positivt. Granskningen pavisar 
dock att kommunens reglemente for ekonomistyrning inte efterlevs fullt ut och aft det inte 
finns nagon intern kontrollfunktion kopplat till detta inom den granskade namnden. 
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Uppfoljande granskning av intern styming och kontroll 

Avslutningsvis visar den uppfoljande granskningen att miljo- och samhallsbyggnads-
namnden har skapat en systematik vad galler lopande uppfoljning och rapportering. 

Utifran granskningens resultat rekommenderar vi miljo- och samhallsbyggnadsnamnden 
att: 

• Folja upp hur den nya organiseringen av fastighetsavdelningen faller ut. 

• Revidera namndens delegationsordning sa att den nyinratade rollen enhetschef 
Mom fastighetsavdelningen omfattas av delegationsordningen. 

• Sakerstalla aft riktlinjerna och rutinerna avseende upphandling och inkop är 
reviderade och i samband med detta sakerstalla aft de dateras och antas. 

• Sakerstalla vilken funktion som ska folja upp efterlevnad av avtal. 

• Se over hanteringen och handlaggningen av ramavtal. 

• Ta fram en langsiktig underhallsplan. 

• Infora en punkt avseende investeringsverksamhet i internkontrollplanen for aft 
sakerstalla att kommunens reglemente for ekonomistyrning efterlevs. 

• Sakerstalla enhetlighet i projektstyrningen genom att skapa mojligheter for 
medarbetarna att arbeta enligt den gemensamma projektstyrningsmodellen. 

• Uppratta dokumenterade rutiner for komponentavskrivningar. 
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Uppajande granskning av intern styrning och kontroll 

2. 	Inlednirtg 

2.1. Bakgrund 
Under 2015 gay kommunens revisorer en anmarkning till miljo- och samhalls-
byggnadsnamnden med foljande motivering: "Revisionens sammanfattande bedomning 
utifrein genomfdrda granskningar och kornpletterande treiffar med nyckelpersoner är 
att neimndens styrning och kontroll har visat pa allvarliga brister. Revisorerna riktar 
deirfor en anmeirkning till neimnden for bristande styrning och kontroll. Neimnden har 
dock utifrein identzfierade brister fattat beslut om att vidta ett antal litgarder som 
revisionen bedeimer ger forutsdttningar for, om de genomftirs och implementeras, en 
steirkt styrning och kontroll varfor ansvarsfrihet, trots anmeirkning en, andel' tillstyrks." 

Under 2016 foljde revisorerna upp foregaende ars granskningar och de atgarder som 
namnden vidtagit pa olika satt. Revisorerna traffade bland annat namndens presidium 
och forvaltningsledning och tog del av genomford utredning av fastighetsorganisationen 
samt statusen kring upphandling och tecknade ramavtal. Det genomfordes aven en 
granskning av anlaggnings- och exploateringsredovisningen avseende 2016. I denna 
granskning framkom vissa brister, bland annat kopplat till intern kontroll. I revisoremas 
oversiktliga granskning av namndernas ansvarsutovande 2016 konstaterades all miljo-
och samhallsbyggnadsnamnden redovisade ett negativt resultat for 2016 samt all 
beslutade atgarder for budget i balans inte varit tillrackliga. Endast fyra av namndens 21 

mal bedomdes helt uppfyllda. Av 'Lets beviljade investeringsram fran fullmaktige hade 
endast en mindre del tagits i ansprak under aret. 

Revisorerna har aven uppmarksammat att namnden under 'Let beslutade att avbryta 
projektet avseende energieffektivisering i Hoxla. Nedlagda utgifter uppgar enligt firsredo-
visningen till 9,2 mnkr. Namnden hade aven som en effekt av detta havt avtalet med 
Nynashamnsbostader om fjarrvaTmeleverans. 

Revisorerna noterar all ett utvecklingsarbete har pagatt under amt. Samtidigt uppfattar 
revisorerna all namnden fortsatt har haft problem med bemanning av vissa nyckel-
positioner inom forvaltningen. Revisorernas uppfattning är all miljo- och samhalls-
byggnadsnamndens styrning, kontroll och uppfoljning inte fullt ut är tillfredsstallande och 
all behov av fortsatt utveclding finns och all det annu är for tidigt att bedoma huruvida 
vidtagna atgarder har gett avsedd effekt. Mot denna bakgrund har revisorerna alien under 
2017 valt all rikta ett sarskilt fokus mot miljo- och samhallsbyggnadsnamndens styrning, 
kontroll och uppfoljning. 

2.2. 	Sufte  och  revision_sfreiga 
Granskningen syftar till att besvara foljande revisionsfraga: 

• A.r 	och samheillsbyggnadsniimndens interna styrning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi tillreicklig? 
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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

2.3. 	KOrttrOihneti 
Granskningen fokuserar pa att folja upp om erforderliga fitgarder har vidtagits avseende 
identifierade brister och tidigare lamnade rekommendationer inom nedansthende 
omraden: 

• Vi rekommenderar namnden att sakerstalla att det finns fungerande rutiner som 
sakerstaller all inkop av varor och tjanster sker i enlighet med interna och externa 
regelverk. 

• Vi rekommenderar namnden att se till att det finns fungerande rutiner som 
sakerstaller hag avtalstrohet och att dessa tillampas. 

• Vi rekommenderar namnden att se till att det finns fungerande rutiner som 
sakerstaller all upphandlade avtal efterlevs och all dessa tillampas. 

• Vi rekommenderar namnden att sakerstalla att det finns rutiner for kontinuerlig 
uppfoljning av avtal och all dessa tillampas. 

• Vi rekommenderar namnden att arbeta med underhallsplanering ph bade kort och 
Fang sikt i en branschanpassad underhallmodul. 

• Vi rekommenderar att kommunen tar fram en strategisk lokalforsoljningsplan for 
kommunens fastighetsbesfand i sin helhet 

• Vi rekommenderar namnden att kvalitetssakra nuvarande fastighetsorganisation 
utifran kompetens och behov av ekonomisk uppfoljning. Framforallt behaver 
behovet av ytterligare fastighetsekonomikompetens undersokas med tanke pa att 
fastighetsavdelningen arbetar alit mer i samverkansentreprenader. 

• Vi rekommenderar namnden att sakerstalla och kvalitetssakra att total 
investeringsbudget faststalls innan projektstart. Uppratta rutinmallar for hur det 
ska hanteras tillsammans med kommunens ekonomichef. 

• Vi rekommenderar namnden att dokumentera och faststall ekonomiska 
styrningsprinciper for att tydliggiira ansvar- och rollfordelning i 
projektorganisationen. 

• Vi rekommenderar namnden att uppfbljning och aterrapportering sker vid varje 
politiskt namndsammantrade. Det ska vara avtalade tidpunkter dar 
fastighetschefen foredrar vasentlig information for projektet. 

• Vi rekommenderar att oversyn gars av fastighetsorganisationen utifrhn vhr 
bedomning avseende otydlighet i projektet. 

2.4. Avgransning 
Granskningen har avgransats till all omfatta 	och samhallsbyggnadsnamnden. I 
vissa delar berors aven kommunstyrelsen. Utifiln revisionens iakttagelser och synpunkter 
i tidigare granskningar har denna uppfoljande granskning avgransats till organisation, 
upphandling, inkop, lokalforsorjning, investeringsplanering, kompetensutveckling och 
uppfoljning. 

Februari 2018 
	

5 
Nynashamns kommun 
PwC 



Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

2.5. Metod 
Granskningen har bestAtt av bade dokumentanalys och intervjuer. Foljande moment har 
genomforts inom ramen for granskningen: 

• Analys av relevanta styrande och stodjande dokument som exempelvis 
beslutsunderlag, delegationsordning, internkontrollplan. 

• Granskning av miljo- och samhallsbyggnadsnamndens motesprotokoll for 2017. 

• Intervju med forvaltningschef, miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen. 

• Intervju med fastighetschef, fastighetsavdelningen, miljo- och 
samhallsbyggnadsforvaltningen. 

• Intervju med fastighetsforvaltare, fastighetsavdelningen, miljo- och 
samhallsbyggnadsfOrvaltningen. 

• Intervju med ekonomichef, ekonomiavdelningen, kommunstyrelseforvaltningen. 

• Intervju med redovisningschef, ekonomiavdelningen, 
kommunstyrelseforvaltningen. 

• Intervju med redovisningscontroller, ekonomiavdelningen, 
kommunstyrelseforvaltningen. 

• Intervju med verksamhetscontroller, ekonomiavdelningen, 
kommunstyrelseforvaltningen. 

• Gruppintervju med presidiet, miljo- och samhallsbyggnadsnamnden. 

Bedomningsskalan for revisionsfragan och kontrollmalen är ffiljande: 

• Otillracklig 
• Bristande 
• Till overvagande del tillracklig 
• Tillracklig 

Lasanvisning: De rekommendationer som revisorerna i tidigare granskningar lamnat 
aterges i fargad textruta i borjan av varje avsnitt i kapitel 3. 

Rapporten har varit foremal for sakgranskning. 
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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

3. Granskningsresultat 

I detta avsnitt anges de iakttagelser och bedomningar som gjorts utifran intervjuerna och 
dokumentstudierna i forhallande till de rekommendationer som lamnades i gransk-
ningarna som genomfordes 2015. Granskningsresultatet är indelat i sex omraden; (1) 
Organisation, (2) Upphandling, avtal och inkop, (3) Lokalforsorjning och underhalls-
planering, (4) Investeringsplanering, (5) Kompetensutveckling, samt (6) Uppfoljning och 
aterrapportering till namnd. 

3.1. 	Organisation 

Vi rekommenderar att en oversyn gars av fastighetsorganisationen utifron oar bedomning 
avseende otydlighet i projektet. 

3.1.1. 	Iakttagelser 
Mot bakgrund av granskningarna som genomfordes under hosten 2015 beslutades i 
dcember 2017 att fastighetsavdelningen skulle omorganiseras for att skapa en tydligare 
struktur och mOjliggOra ett mer projektinriktat arbetssatt. Den nya organisationen (Se 
bilaga 1) borjade galla fran och med 1 januari 2018 och innebk bland annat att 
fastighetsavdelningen numera har fyra enheter istallet for tre; fastighetsenheten, 
driftenheten, serviceenheten och servicepartner. Enhetschefen for den nyinrattade 
fastighetsenheten har fall ett tydligt ekonomiskt ansvar for bland annat direktavrop. Detta 
for att skapa forutsattningar for aft kunna skota den dagliga driften av 
fastighetsavdelningens projekt. Fastighetsenhetens enhetschef ska vidare bevaka 
avtalstider och behov av ramavtal. Fastighetsavdelningen bestk darutover av en 
fastighetsstab med en fastighetschef, en projektledare, en ekonomiassistent och tva 
koordinatorer. 

Tidigare lag ansvaret for fastighetsunderhallet ute hos verksamheterna, vilket bidragit till 
en ett kraftigt eftersatt underhall som resulterat i eft likaledes kraftigt reinvesteringsbehov 
for ett flertal fastigheter, daribland manga forskolor och skolor. Under 2017 anvandes en 
stor del investeringsmedel for att komma till ratta med reinvesteringsbehoven. 

Under intervjuerna framkommer att det varit stor personalomsattning inom 
fastighetsavdelningen och all nastan samtliga positioner har fatt fly personal. Under 
intervjuerna framkommer aven att vissa tjanster annu inte är tillsatta, bland annat saknas 
en projektledare och en enhetschef for fastighetsenheten. 

3.1.2. 	Bedonining 
Vi anser att det är positivt att det har genomforts en oversyn av fastighetsorganisationen 
och att det inrattats en ny tjanst i form av en enhetschef med ett tydligare ekonomiskt 
ansvar. Utifran den nya organisationen anser vi att det finns mojligheter att skapa en 
tydligare roll- och ansvarsfordelning inom fastighetsavdelningen. Det är dock annu for 
tidigt att bedoma huruvida de vidtagna atgarderna som genomfordes i samband med 
omorganiseringen har gett avsedd effekt. 
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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

Vi bedamer utifran ovanstaende att atgarderna till avervagande del är tillrackliga. 

3.2. Upphandling, avtal och inktip 

Vi rekommenderar namnden att säkerställo att dot finnsfungerande runner som sakerstaller att 
inkop au varor och tjanster sker i enlighet med interna och externa regelverk. 

Vi rekommenderar nOmnden att se till att det films fimgerande rutiner som sakerst011er hog 
avtalstrohet och att dessa tillampas. 

Vi rekommenderar namnden att se till att det finns fimgerande rutiner soni sakerstaller att 
upphandlade auto! efterlevs och att dessa tillampas. 

Vi rekommenderar &Minden att sakerstalla att det finns rut iner for kontinuerlig uppfajning au 
avtal och att dessa tillampas. 

3.2.1. 	Iakttagelser 
Nynashamns kommun har sedan 2012 en gemensam upphandlingsnamnd med Haninge 
kommun vid namn Sodertarns upphandlingsnamnd. Namnden ingar i Haninge kommuns 
forvaltningsorganisation men bada kommunerna är uppdragsgivare. Tjansteman fran 
Upphandling Sodertarn är armed placerade i Nynashamn en dag i veckan. Upphandling 
Sodertarn bestar av en upphandlingsenhet och en inkopsenhet, och ansvarar bland annat 
far upphandling av ramavtal for varor och tjanster samt bistar med konsultation. Enligt 
avtal ska representanter fran Upphandling Sodertarn aven utbilda och informera 
medarbetarna i Nynashamns kommun kring upphandlingsforfarandet samt de lagar och 
regler som reglerar omradet. 

Under varen 2016 infordes en ny inkopsorganisation och ett nytt inkopssystem, vid namn 
Proceedo, i Haninge och Nynashamns kommuner. Det nya ink6pssystemet syftar till att 
forenkla en saker hantering vid inkap samt forenkla fakturahantering och leverans-
kontering. Enligt uppgift är dock antalet varor som kan handlas genom Proceedo an sa 
range begransat, men det är planerat all fler varor ska omfattas framaver. Det nya 
systemet innebar aven att kommunernas inkop i ailt hogre utstrackning ska genomforas 
av godkanda inkopare. Samtliga som ska genomfora ett inkap ska darfor i forsta hand 
vanda sig till en godkand inkapare enligt en faststalld lista. Av 	och samhalls- 
byggnadsnamndens delegationsordning, antagen 2017-04-27, framgar information av-
seende delegat, inkopsnivaer och beloppsgranser. 

Enligt intervjuerna är delegationsordningen inte tillrackligt omfattande sedan 
omorganiseringen av fastighetsavdelningen da den fastighetsenhetens enhetschef inte 
omfattas av delegationsordningen. Della innebar att manga arenden maste form vidare 
till fastighetschefen och forvaltningschefen, vilket gar att hanteringen av arenden inom 
upphandlingsomradet tar langre tid an nadvandigt. 

Under intervjuerna framhalls aven att fastighetschefens beloppsgrans avseende 
investeringar bar utokas for aft underlatta och effektivisera hanteringen av vissa projekt, 
som exempelvis hyresgastanpassning. Detta da bade forvaltningen och kunderna upplever 
att dagens system ãr tungrott. I dagslaget har fastighetschef delegation upp till 500 000 

kronor, darefter maste arendet hanteras i milja- och samhallsbyggnadsnamnden. 
Forvaltningen foreslar att forvaltningschefen far delegation upp till 1 miljon kronor for all 
effektivisera hanteringen av investeringsprojekt inom forvaltningen. 
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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

I samband med inforandet av en ny inkopsorganisation tog Upphandling Sodertorn fram 
ett fiertal riktlinjer och rutiner vad galler upphandling och inkop. Daribland en 
inkOpshandbok, inkopsprinciper, rutiner for uppfoljning av inkop samt riktlinjer for 
upphandling och direktupphandling. 

Upphandling Sodertorn har aven tagit fram en beskrivning av roll- och ansvarsfor-
delningen i den operativa inkopsprocessen. Ett flertal av dessa dokument är inte daterade 
och det framgar inte heller om de är antagna. Det framkommer dock aft riktlinjerna for 
upphandling är antagna av Nynashamns kommundirektor. Samtlig information finns aft 
tillga pa Upphandling Soderthrns hemsida. 

Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen har tagit fram en egen rutin for upphandling 
och inkop 2017-10-16. Av rutinen framgdr aft ingangna avtal och ramavtal ska anvandas 
inom de omraden som finns. Det framkommer aven tillampningsanvisningar i de fall det 
inte finns nagot ramavtal samt anvisningar for direktupphandling, krav pa dokumentation 
med mera. Under intervjuerna framkommer att rutinen är granskad av upphandlings-
namnden, men darefter har hanteringen av den nya rutinen stannat av och det är oklart 
hur pass val den är spridd och kand inom forvaltningen. 

Vad galler rutiner som sakerstaller hog avtalstrohet samt att upphandlade avtal efterlevs 
framgar av riktlinjerna for upphandling aft Upphandling Sodertorn har eft Overgripande 
ansvar for uppfoljning av aktuella avtal och dess anvandning. Forvaltningen ansvarar 
enligt riktlinjerna for att kontrollera aft upphandling av varor och tjanster sker i enlighet 
med tecknade avtal i samband med leverans samt under avtalstiden. Vidare framgar aft 
leveranthrens efterlevnad av avtal ocksa ska foljas upp, men det framgar inte vem som bar 
uppfbljningsansvaret. 

Enligt uppgift har kontrollmomenten enligt 2017 ars internkontrollplan utforts enligt plan 
under aret. Vidare framkommer att miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningens 
internkontrollplan reviderades infor 2018 och att en kontrollpunkt om avtalstrohet 
infordes. Namndens verksamhetsplan och internkontrollplan for 2018 antogs av 
namnden 2018-01-25. Enligt internkontrollplanen har inkopssamordnaren ansvar for all 
kontrollera aft inkop sker fran leverantorer vilka det finns giltiga avtal med. Det ska 
genomforas en stickprovskontroll av totalt tio inkop per avdelning. Kontrollen ska 
genomforas i oktober och rapporteras till miljo- och samhallsbyggnadsnamnden i 
samband med arsbokslutet. 

Aven hanteringen av direktupphandling omfattas av kontrollplanen. Enligt riktlinjerna 
ansvarar inkopssamordnaren for aft kontrollera att dokumentation kring direktupp-
handlingar finns samt ãr korrekt i enlighet med kommunens riktlinjer for upphandling. 
Det ska genomforas en stickprovskontroll av totalt tio inkop dar urval Ors bland fakturor 
Over 100 000 kronor dar ramavtalsleverantor saknas. Kontrollen ska enligt intern-
kontrollplanen utforas i oktober och rapporteras till miljo- och samhallsbyggnads-
namnden i samband med arsbokslutet. 
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Uppfoljande granskning av intern styrning och kontroll 

Under intervjuerna framkommer aft forvaltningen upplever aft de har stone behov an de 
resurser som finns att tillgh frail Upphandling Sodertorn vad galler upphandlingsstod och 
genomforande. De upplever bland annat aft det existerar stora problem vad galler stria. 
upphandlingar och ramavtal, nagonting som fastighetsavdelningen är beroende ay. 
Exempelvis anser de att handlaggmingstiden är for lang och finns det inget ramavtal tar 
forfarandet dubbelt sh lang tid. Fastighetsavdelningen anger att de har cirka 300-400 
mindre arbeten per ar som avdelningen avropar ph ramavtal. 

3.2.2. 	Bedomning 
Den uppfoljande granskningen visar att det finns ett strukturkapital av riktlinjer och 
rutiner avseende upphandling, avtal och inkop. Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden 
mhste dock sakerstalla aft dessa efterlevs. Vi anser darfor att det är positivt att miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden har reviderat internkontrollplanen inf.& 2018 och lagt till ett 
kontrollmoment vad galler avtalstrohet. Det framkommer dock att eft flertal riktlinjer och 
rutiner inte är daterade vilket gar det svart att veta nar de är i behov av revidering. Det 
framgar inte heller huruvida styrdokumenten dr antagna eller inte. Vidare visar 
granskningen att handlaggningstiden vad Oiler aft teckna nya ramavtal är fang, vilket 
aven noterades i samband med granskningarna som genomfordes 2016. Aft 
problematiken kvarstar tycker vi visar ph brister i ledningen och styrningen av 
upphandlingsverksamheten. 

Vi bedomer utifran ovansth.ende att utfallet av vidtagna htgarder tyder pa att 
internkontrollen inom omradet är bristande. 

3.3. Lokalforsodning och underhallsplanering 

Vi rekommenderar att kommunen tar fram en strategisk loka(forsiirjningsplanftir komtnunens 
fastighetsbestand i sin helhet. 

Vi rekommenderar niimnden att arbeta med underhallsplanering pa bade kort och lang sikt i en 
branschanpassad underhallmodul. 

_ 

3.3.1. 	Iakttag elser 
Under intervjuerna framkommer aft kommunstyrelsen har overtagit ansvaret for det 
strategiska arbetet med lokalforsorjning, vilket innebar att fastighetsavdelningen numera 
enbart har ett utforaransvar vad galler lokalforsorjning. Enligt kommunstyrelsens 
sammantradesprotokoll 2016-10-05 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommunstyrelseforvaltningen att bereda en overforing av det strategiska arbetet kopplat 
till lokaler/fastigheter fran miljo- och samhallsbyggnadsnamnden till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade aven att uppdra till kommunstyrelseforvaltningen att 
fiterkomma till kommunstyrelsen med eft forslag till en dokumenterad lokalfiirsOrjnings-
process. overforingen av fOrvaltningsansvaret skedde enligt beslut 2017-02-15. Enligt 
intervjuerna bemannades uppdraget forst i slutet av 2017 och det finns ingen antagen 
lokalforsorjningsplan. Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2018 aterigen angett 
ett atagande om aft ta fram en lokalforsorjningsplan. 
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Vad galler underhallsplanering framkommer under intervjuerna att det inte finns nagra 
etablerade rutiner. De reinvesteringar som gjordes under 2017 syftade framst till att losa 
akuta situationer och hanterades ad hoc. Under granskningen framkommer att det inte 
finns flagon underhallsplan, men att arbetet med att ta fram en langsiktig plan har 
paborjats. Under intervjuerna framkommer att fastighetsavdelningen ska anvanda det 
befintliga fastighetssystemet Aron som är sammankopplat med ekonomisystemet for att 
administrera underhallsplaneringen. Systemet beskrivs som bra och heltackande, men 
personalens kunskaper i systemet beskrivs som bristfalliga. 

I intervjuerna betonas att det inte finns nagon tydlig koppling mellan kommunens lokal-
och underhallsarbete och den langsiktiga investeringsplanen eller kommunens langsiktiga 
befolkningsprognos. Det poangteras att det är en brist att det inte finns en sammanhallen 
ekonomisk planering eller overblick av kommunens kostnadslage. Det framkommer all 
det finns manga inriktningsbeslut och antagna policys, men att dessa inte är omsatta i 
budget eller handlingsplaner. 

3.3.2. 	Bedomning 
Den uppfoljande granskningen visar att varken kommunstyrelsen eller miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden har vidtagit de atgarder som foreslogs i saraband med 
granskningarna 2015 och 2016 vad galler lokalforsorjning och underhallsplanerna. Aft 
kommunen inte har flagon strategisk lokalforsorjningsplan och langsiktig underhallsplan 
anser vi behover atgardas omgaende. Vi anser aven att planerna biir kopplas till 
kommunens langsiktiga investeringsplan samt kommunens langsiktiga befolknings-
prognos. 

Vi bedomer utifran ovanstaende att utfallet av vidtagna atgarder tyder pa att 
internkontTollen inorn omradet är bristande. 

3.4. Investeringsplanering 

Vi rekommenderar namnden att sakerstalla och kualitetssakra att total inuesteringsbudget 
faststalls innan projektstart samt att uppratta rutinmallar for hur det ska hanteras tillsammans 
med kommunens ekonomichel 

Vi rekommenderar namnden att dokumentera och faststalla ekonomiska styrningsprinciper for 
att tydliggara ansuar- och rolljiirdelning iprojektorganisationen. 

34.1. 	Iakttagelser 
Under intervjuerna framkommer att det pagar en oversyn av hela kommunens 
investeringsprocess dar ansvarsfordelningen är en central fraga. Som eft led i della 
inrattades eft investeringsrad under 2017 for att skapa en battre styrning av investerings-
processen samt skapa en overblick Over kommunens investeringar. I investeringsradet 
ingar bland annat kommundirektoren, ekonomichefen och forvaltningschefen for miljo-
och samhallsbyggnad. Tanken är att alla stone investeringar ska hanteras i investerings-
radet. Beloppsniva for detta har annu inte bestamts. Under intervjuerna framkommer att 
ekonomiavdelningen tidigare exempelvis inte haft overblick Over i vilken takt beslutade 
investeringar genomforts eller hur investeringarna paverkar kommunens likviditet och 
kapitalkostnader Over tid. 
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I kommunens reglemente for ekonomistyrning, antaget av kommunfullmaktige 2013-02-
13 och reviderat 2013-12-11, framgar regler och rutiner for hur investeringsprojekt ska 
genomforas. Det framgar bland annat att investeringsbudget ska faststallas innan 
projektstart. Det framkommer aven all samtliga investeringar ska atfoljas av drift- och 
investeringskalkyler samt all beslut om investeringar ska atfoljas av beslut om 
finansiering av investeringarnas driftkostnader. Under intervjuerna framkommer dock all 
styrdokumentet inte efterlevs fullt ut och all det inte alltid upprattas kalkyler. 

Det beskrivs aven all det inte finns nagon intern kontrollfunktion. Dokumentstudierna 
visar aven all hanteringen av investeringsprojekt inte omfattas av miljo- och 
samhallsbyggnadsnamndens internkontrollplan. 

Utifran de brister som uppmarksammats vad galler investeringsverksamheten har 
kommunstyrelsefOrvaltningen tagit fram en ny riktlinje for investeringsverksamheten i 
kommunen, men enligt uppgift är det fortfarandet eft utkast som inte är antaget. I det fall 
den nya riktlinjen antas framhalls all reglementet for ekonomistyrning kommer behova 
ses Over i nasta steg. 

Under intervjuerna framkommer aven all kommunen har infort en komponent-
avskrivningsmodell dar ekonomiavdelningen tillsammans med verksamheterna utreder 
lampliga avskrivningstider. Ekonomiavdelningen har aven gatt igenom tidigare tillgangar 
och kontrollerat hela anlaggningsregistret. Huruvida dessa rutiner finns dokumenterade 
eller inte är oklart. 

Det finns aven en gemensam projektstyrningsmodell i kommunen med tillhorande mallar 
och dokument. Det finns dock inget systemstod och modellen anvands darfor inte fullt ut. 
Medarbetarna far darfor lagga upp egna mappar, bygga upp strukturer och skriva ner 
dessa moment i en checklista. Det framhalls dock all de ekonomiska stodresurserna har 
Okat inom forvaltningen for all stodja projekt-, budget- och prognosarbetet. Enligt uppgift 
har alla chefer mojlighet all traffa en controller eller ekonom varje manad. 
Forhoppningen är all detta ska medfora all felkalkyleringar och missbedomningar kan 
undvikas i ell tidigt skede. 

3.4.2. 	Bedomning 
Under 2017 inrattades ell investeringsrad for all skapa en battre styrning av investerings-
processen samt skapa en overblick Over kommunens investeringar, vilket vi anser är 
positivt. Granskningen pavisar dock all kommunens reglemente for ekonomistyrning inte 
efterlevs fullt ut och all det inte finns nagon intern kontrollfunktion for detta. Under 
granskningen framkommer aven att kommunens projektstyrningsmodell inte anvands 
fullt ut dä det inte finns nagot systemstod. Medarbetarna far darfor lagga upp egna 
mappar, vilket innebar att det inte finns nagon enhetlig systematik utan en risk att 
medarbetarna hanterar dessa uppgifter pa olika satt. Det framkommer aven all det ãr 
osakert om rutinerna vad galler komponentavskrivningar är dokumenterade. 

Vi bedomer utifran ovanstaende all utfallet av vidtagna atgarder tyder pa all 
internkontrollen inom omradet är otillracklig. 
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3.5. Kompetensforsodning/kompetensutveckling 

- 	Vi rekommenderar namnden att kvalitetssakra nuvarande fastighetsorganisation uffran 
kompetens och behov av ekonomisk uppfoljning. Framforallt behover beho vet av ytterligare 
fastighetsekonomikompetens undersokas med tanke pa att fastighetsavdelningen arbetar alit mer 
i samverkansentreprenader. 

	

3.5.1. 	Iakttagelser 
Under intervjuerna framkommer all kompetensen kring upphandlingsforfaranden 
fortfarande är bristfallig Mom miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen. Som ett forsok 
att forbattra avtalstroheten kommer budgetansvariga all fa genomfora relevanta delar av 
kommunens "Program for chef- och ledarutveckling". Programmet är ell obligatoriskt 
utbildningsprogram och bestar av tre block; Ny som chef, Chefsutveckling och 
Ledarskapsutveckling. Dar ingar blanda annat kurser rorande ekonomi, budget, styrning 
och upphandling. Vissa chefer Mom forvaltningen har redan slutfort utbildningen och 
under intervjuerna framkommer synpunkter pa all vissa anser all stora delar av 
utbildningsprogrammet hailer lag kvalitet och dart& bor ses over. 

Vad galler samverkansentreprenader framkommer under intervjuerna all inget 
samverkansprojekt har genomforts efter Midgardsprojektet och fastighetsavdelningen har 
inget ytterligare samverkansprojekt inplanerat. Om fler samverkansprojekt skulle 
genomfOras finns nu en rutin som anger all projektledaren har ansvar for den ekonomiska 
uppfoljningen och avrapporteringen till ansvarig namnd. Det är dock oklart huruvida 
denna rutin finns dokumenterad eller ej. 

Enligt uppgift har tjanstemannen pa fastighetsavdelningen genomgatt en tvadagars-
utbildning i fastighetsekonomi for att Oka forstaelsen om investeringsprojekt och arbetet 
med kompetensutveckling. Flertalet medarbetare har aven genomgatt en projektledar-
utbilning under 2016-2017. Darutover har kompetensen och kontrollen vad galler 
ekonomi starks upp i samband med omorganiseringen da en ekonomiassistent har 
placerats pa fastighetsavdelningen. Som tidigare namnts innebar den nya organisationen 
aven all enhetscheferna kommer ha ell utokat ekonomiskt ansvar. Under intervjuerna 
framkommer alien all arbetet med budget och prognosuppfoljning ska utvecklas vidare 
under 2018. 

Det poangteras all fastighetsavdelningen tappat mycket kompetens i samband med den 
stora personalomsattning som agt runt samt all det saknas en del strukturkapital. 

	

3.5.2. 	Bedomning 
Under den uppfoljande granskningen framkommer all det varit stor personalomsattning 
inom fastighetsavdelningen varpa avdelningen gall miste om viss kompetens samtidigt 
som det saknas en del strukturkapital. For all komma tillratta med den bristande 
kompetensen har det genomfors ell antal utbildningsinsatser. Det är aven bestamt all 
samtliga chefer ska genomfora kommunens "Program for chef- och ledarutveckling". For 
all sakerstalla all kompetensen inom forvaltningen och avdelningen byggs upp anser vi all 
den aktiva kompetensforsorjningen/-utvecklingen bor fortga. 

Vi bed8mer utifran ovanstaende all utfallet av atgarderna tyder pa att den interna 
kontrollen Mom omradet till overvagande del är tillracldig. 
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3.6. Uppfoljning och aterrapportering till niimnd 

Vi rekommenderar niimnd att sakerstalla att uppfoljning och titerrapportering sker vid varje 
politiskt namndsanzmantrade. Det ska vara avtalade tidpunkter dar fastighetschefenfiiredrar 
vrisentlig information for projektet. 

3.6.1. 	Iakttagelser 
Efter granskningarna som slutfordes i januari 2016 borjade miljo- och samhallsbyggnads-
namnden krava in lopande information och manatliga uppfoljningar avseende projekt och 
ekonomi. Kommunrevisionen genomforde darefter en egen uppfoljning. 

Av 	och samhallsbyggnadsnamndens verksamhetsplan 2017 och 2018 framgar 
rutiner rorande uppfoljning. Det framgar bland annat all uppfoljning av mM och 
verksamhetens ataganden är en huvuduppgift for ansvarig chef ph vane nivh. Vilket 
innebar bade en kontrollfunktion och ell ansvar all utvhxdera shval resultatet som arbetet 
med all uppna malen. Darefter ska analysen och erfarenheterna anvandas som underlag 
for forbRtringsarbetet. Det framgar aven all ekonomisk information lopande ska 
redovisas for namnden. Enligt uppgift har kommunen aven centralt framtagna mallar for 
hur manadsuppfoljning, tertialuppfoljning och arsbokslut ska utformas. 

Enligt intervjuerna genomfors ekonomisk uppfoljning och avrapportering till namnden 
manatligen med undantag for januari, juni och november, vilket styrks av namndens 
sammantradesprotokoll. Den mhnadsrapport som nhmnden tar del av bestar av en tabell 
Over utfall, budget och prognos. Namnden far aven en mer inghende redovisning vid varje 
tertialuppfoljning samt vid hrsbokslut, vilket verifieras av protokollgranskningen. 
Tertialredovisningen innehaller bland annat ekonomisk analys av utfall och prognos, 
vidtagna och planerade htgarder for budgetbalans samt information om viktiga handelser 
och mhluppfyllelse. Tertialredovisningen innehaller aven en tabell over investerings-
projekt utifran beslutad budget, utfall och prognos i sifferform. 

Under intervjuerna framkommer aven all den muntliga informationen till namnden 
generellt sett har iikat sedan 2016. Presidiet framhaller all de har en bra och oppen dialog 
med den nuvarande forvaltningschefen, controllern och fastighetschefen. Nb.mnden far 
numera lopande information rorande phgaende arenden som avviker frhn budget. Denna 
information framgar av den tabell som presenteras i samband med manadsuppfoljningen. 

Vidare framkommer av kommunens reglemente for ekonomistyrning all investerings-
projekt ska slutredovisas for namnden, men detta har inte efterlevts fullt ut i alla projekt. 
Under intervjuerna framhalls dock all forvaltningen framover ska redovisa detta for 
namnden. Det har tidigare funnits brister kring sparbarhet for de investeringsprojekt som 
genomforts och det finns en forhoppning om all de nya rutinerna ska komma tillratta med 
dessa problem. 
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3.6.2. 	Bedomning 
Utifran den uppfoljande granskningen kan vi konstatera att miljo- och samhalls-
byggnadsnamnden har skapat en systematik vad galler uppfoljning. Vi anser att det är 
positivt aft namnden lopande tar del av ekonomisk redovisning samt maluppfyllelse. Vi 
anser aven att det är positivt att namnden har framtagna riktlinjer for uppfoljning och all 
det finns mallar for hur uppfoljningen ska presenteras. 

Den investeringsredovisning som framkommer i samband tertialredovisningen anser vi 
dock kan kompletteras med kommentarer i samband med avvikelser fran budget. Vad 
galler namndens protokoll anser vi all de uppdrag som namnden beslutar om bor 
kompletteras med ansvarig for genomforandet och tidpunkt for fdrdigstallande/ 
aterrapportering avseende verkstalligheten. 

Vi bedomer aft vidtagna &Order innebar att forutsattningar skapats fiir tillracklig 
internkontroll inom omradet. 
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Bilaga 1 - Omorganisering fastighetsavdelningen 

BM 1: Fastighetsavdelningens organisation fore omorganiseringen 
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Bild 2: Fastighetsavdelningens organisation efter omorganiseringen 

Fasttghetsstaben 
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1 Projekt koordinator 

1 Fastighets koordinator 

Februari 2018 
Nynashamns kommun 
PwC 

16 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

