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Åstorps kommun

Revisorerna i Åstorps kommun 2021-04-15

Till
Fullmäktige i Åstorps kommun
Org.nr. 212000-0936

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts eiiligt kommunallagen, god revisionssed i koinmunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Åstorps
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i enlighet med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att inget av verksamhetsmålen är i enlighet med vad fullmäktige
fastställt. Två av målen är nära uppnådda, nämligen Attraktiv arbetsgivare och
Service och bemötande.
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning for 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Åstorps kommun 2021-04-13

Underskrifter '^ 
Mats Lindskog
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II Anders Wilhelmsson
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

Granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2020-12-01

Granskningsrapporter från lekmannarevisorema i Bjömekulla Fastighets AB, AB
Kvidingebyggen, Bjömekulla Utvecklings AB och Bjömekulla IT AB.

Revisionsberättelse från NSR
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Åstorps kommun
Revisorerna

Till fullmäktige i Åstorps kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom styrel-
sens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer granskat den
verksamhet som bedrivs i kommunens bolag, stiftelser, fonder och andra samverkansorgan.
Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-
räcklig.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda gransk-
ningar till styrelsen och de nämnder som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har
fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

Granskningens inriktning och resultat

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser motive-
rat. Granskningsinsatsema har planerats med utgångspimkt från genomförd riskanalys. Utifrån
riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, vilka har dokumente-
råts i en revisionsplanering för 2020. Planeringen har följts under året.

För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika be-
vakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig doku-
mentation inom bevakningsområdet samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och
iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.

Revisorerna har bjudit in nämnder och styrelser samt förvaltningsföreträdare för att delge re-
sultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera sig i en speciell sakfråga.
Revisorerna har även genomfört studiebesök i verksamheten.

Revisionens lekmannarevisor har under året deltagit i gemensamma träffar och studiebesök
när det gäller kommunens bolag och utlagda verksamheter.
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Årlig granskning

Grundläggande granskning

Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna
kontrollplaner och andra handlingar, genomfört dialogmöten med nämnder och styrelser och
ledande tjänstemän samt löpande inhämtat information och granskat verksamheterna inom
nämnder och styrelser.

Fördjupade granskningar

Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar till vilka
sakkuimiga biträden anlitats. Följande djupgranskningar har genomförts:

— Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden
— Granskning av ansökan om statsbidrag
— Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen
— Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
— Insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och handlägg-

ningen av bistånd till asylsökande
— Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret
— Uppföljning av granskningar genomförda 2018
— Delårsbokslut 2020-07-31
— Årsbokslut/årsredovisning 2020

Samtliga granskningsrapporter har tillsänts till kommunfullmäktige löpande under året.

Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden
Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har ändamålsenlig organisation
och ändamålsenliga processer, mtiner, handläggningstider och planering för att fullgöra sitt
uppdrag.

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och bedömningar är att bygg- och miljönämnden i hu-
vudsak har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga processer, rutiner, handlägg-
ningstider och planering för att fullgöra sitt uppdrag.

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi nämnden att:
— Fortgå med processkartläggningar och utvecklande av förvaltningsövergripande pro-

cesser där så är lämpligt och logiskt

— Utred ifall det är lämpligt för övriga kontor att som miljökontoret arbeta efter ett års-
hjul

— Se över om tillgänglig tid för inspektioner inom miljökontoret kan ökas

Granskning av ansökan om statsbidrag
Granskningen har syftat till om kommunens mtiner för ansökan om statsbidrag är ändamåls-
enliga.

ft? ^ \-£^sJ Mft
2



Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att socialnämnden inte har tillräckligt
ändamålsenliga rutiner inom alla de områden där statsbidrag kan sökas avseende flyktingmot-
tagandet. Det saknades vid granskningstillfället kunskap om regelverket och ändamålsenliga
mtiner gällande insatser för ensamkommande barn medan det i mtinema för övriga statsbi-
drag finns brister.

Bildningsnämnden bedömer vi i huvudsak ha ändamålsenliga mtiner för ansökan om och upp-
följ ning av statsbidrag inom grundskolan.

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi bildningsnämnden att:
— delegera ärenden gällande statsbidrag (7 kap 5 § KL)

dokumentera befintligs arbetssätt med ansökan, uppföljning och återrapportering

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi socialnämnden att:

— dokumentera mtiner för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

— ta fram enklare informationsmaterial till personal som har att identifiera klienter och
brukare för vilka återsökning är möjliga

undersök möjligheterna att i större utsträckning använda verksamhetssystemet för att
identifiera ersättningsgilla insatser, särskilt inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen

Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och samver-
kände processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhåll-
ning.

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar ändamålsenliga
och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god
framförhållning.

Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig.
Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller inform-
ationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar mellan framför
allt BFAB och bildningsförvaltningen.

Lokalförsörjningsarbetet fungerar bristfälligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer
kommer att lösa många av nuvarande brister.

Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll av mål
och mått.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt

— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen

— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi

— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än lokalför-
sörjningsprocessen)

— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram
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Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen för utbildningen,
tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning
för att motverka kränkande behandling och diskriminering av elever.

Sammanfattningsvis bedömer vi att bildningsnämnden i huvudsak har en tillfredsställande
styrning av och tar ansvar för att arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskrimi-
nering sker i enlighet med lag och förordning. Vi ser dock formella brister vad gäller delege-
ring. Det finns också skäl för huvudmannen att göra en fördjupad uppföljning av anmälningar
till rektor och anmälningar till huvudman för att säkerställa att anmälningar görs i enlighet
med lag. Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån anmälningama är inte tillfredsställande.

Vi bedömer att bildningsnämnden:
— ska delegera till anställd inom kommunen att skyndsamt utreda omständigheterna

kring uppgivna kränkningar om nämnden i egenskap av huvudman inte avser att göra
det själv. (6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL samt 6 kap. 10 § l st. SkolL)

— ska utveckla kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller aggregerad uppföljning av
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (4 kap 5-6 §§ SkolL och 3 kap.
20 § DiskrL)

Granskning av insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och
handläggningen av bistånd till asylsökande

Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden och bildningsnämnden bedriver en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsör-
j ande. Vidare syftar granskningen till att bedöma om socialnämnden har en tillräcklig kontroll
att bistånd inte beviljas felaktigt till asylsökande.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden, kommun-
styrelsen och bildningsnämnden i huvudsak bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande.

Vidare görs bedömningen att socialnämnden har en tillräcklig kontroll att bistånd inte beviljas
felaktigt till asylsökande. Vi grundar vår bedömning på att det i vår registeranalys inte fram-
kommit några felaktiga beslut om bistånd eller insatser till en asylsökande.

Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret

Granskningen syftar till att konstatera om tekniska kontoret har kontroll på rutiner avseende
inköp, upphandling samt upprättande och kontroll av inventarieförteckning.

Denna granskning har genomförts på förekommen anledning, d.v.s. till följd av de oegentlig-
heter som förevarit under en tidigare period på tekniska förrådet. Vi bedömer att en stor för-
bättring av inköp och förrådshållning har skett. Däremot finns det ytterligare förbättringar att
göra vad gäller upphandlingar.

Utifi-ån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
— Se över de avtal som vi i denna granskning har bedömt inte uppfyller kraven på en

korrekt upphandling enligt LOU.
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— Göra mer noggranna uppskattningar av volymer i förfrågningsunderlagen vid kom-
mande upphandlingar

— Göra en upphandling av ramavtal för att tillfredsställa tekniskas akuta behov av indu-
strifömödenheter (IGRAB)

— Uppdatera attestblanketter med rätt namn

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade för-
bättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar:

— Brandskydd
— Fordonsflottan och drivmedelskort

— Krisledning och beredskap
— Socialnämndens ekonomistyrning
— Arendeberedning

Genom uppföljningsgranskningen har konstaterats att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att
eliminera de brister revisorerna tidigare påpekade vid två granskningar, granskning av krisled-
ning och beredskap samt socialnämndens ekonomistyrning. Vid resterande uppföljningar har
tillräckliga åtgärder inte vidtagits.

Granskning av årsredovisning och delårsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport

De väsentligaste slutsatserna från granskmngen kan sammanfattas enligt följande:
— Kommunens resultat för delaret uppgår till 37,5 mnkr, vilket är -16,4 mnkr lägre än

samma period förra året. Det beror främst på att föregående år ingick avyttring av ex-
ploateringsprojekt för 14 mnkr, dvs 11 mnkr mer jämfört med i år.

— Kommunens årsprognos uppgår till 33,8 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budget.
Rensat för Covid-19 effekter är de mer betydande avvikelserna jämfört med budget
lägre pensionskostnader -5 mnkr, exploateringsintäkter samt pågående organisations-
förändringar inom Räddningsnämnden.

— Bildningsnämnden budgeterar ett underskott om -4 mnkr i grundskoleverksamheten
som inte är direkt kopplad till Covid-19. Av inledningen till Delårsrapporten framgår
att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommun-
fullmäktige uppmanar varje nämnd som prognosticerar negativa budgetavvikelser att
ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott.

— Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 153,7 mnkr. Av dessa
har 58,6 mnkr investerats till och med juli. Av den totala årsbudgeten prognosticeras
88% att ha genomförts vid årsskiftet.

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 31 mnkr för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, annat än att kommunen
alltjämt redovisar sina pensionsåtaganden i strid med LKBR, och i granskningen har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning i
övrigt.
Vår sammanfattande bedömning är att prognosticerat resultat enligt delårsrapporten är fören-
ligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för 2020 har vi
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inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen fel-
aktig.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del
inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vår bedömning baserar
sig på det faktum att endast 5 månader kvarstår innan fullmäktigemålen ska vara uppnådda
och att det enligt vår bedömning är osannolikt att en så pass markant förbättring skulle uppnås
på dessa 5 månader för tre av de fem fokusområdena.

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Se separat rapport.

Lekmannarevision

En grundläggande granskning har genomförts. Som en del av granskningen har lekmannarevi-
som genomfört dialogmöten med styrelse, VD och ledande tjänstemän inom bolagen. Därtill
har lekmannarevisorn löpande tagit del av styrelseprotokoll och styrdokument.

Granskning av upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB har skett.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt kom-
munalt regelverk som även avser de belagda bolagen.

Granskning av upphandling BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver utvecklas.
Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU.

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur direktupphandlingar
ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar kommunen belagda bolag. De skriftliga
riktlinjerna behöver dock göras kända för bolagen.

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det görs när
det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av varor och tjänster.

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. Skälen
har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör som bolagen
haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör anlitats. Ett exempel
är vattenskadan i Badhushallen våren 2019.

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, som man
litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det handlar om ett fåtal
konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör ett sämre jobb dels tar be-
tydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att notera är att LOU inte tvingar en
upphandlande enhet att välja det lägsta priset. Bolagen har här haft en möjlighet att göra en
upphandling och ändå med en rimlig motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller
kraven och är mest prisvärd. En upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör
borde alltså ha gjorts. Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.

I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. Men då
volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och har alltså inga
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avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och Kvidingebyggen borde ändå
ha så pass elementära tjänster säkrade genom serviceavtal utan att utlova några volymer gente-
mot leverantören. Lokala hänsyn, d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt
LOU. Det innebär inte att lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten
av Åstorp och Åstorps kommun.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Bjömekulla fastig-
heter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har beslutat
om och som även omfattar kommunens belagda bolag

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till doku-
mentation av direktupphandlingar

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att be-
höva göra en otillåten direktupphandling

Information från verksamheterna

Näinnder och företrädare för olika verksamhetsområden har varit inbjudna till revisorernas
möten för att informera i olika sakfrågor.

Erfarenhetsutbyte och utbildning

Som följd av den pågående pandemin (Covid-19) har erfarenhetsutbyte och utbildning inte
kunnat utföras i normal omfattning. Revisorerna har dock deltagit i viss digital utbildning.

Övrigt

Kommunrevisionen består av fem revisorer. Revisionen har under året biträtts av KPMG AB.

Åstorps kommun den 13 april 2020
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Kommunfullmäktige
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Undertecknad avsäger mig härmed uppdraget som ersättare
Bygg och miljönämnden.
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Åstorpsalliansen 

Åstorps kommun 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

Frågor - till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S)  

Vilket arbetssätt har vi i kommunen? 

I torsdagskväll var vi kallade till ett möte om Haganässkolan. Det blev en bra dragning om hur skolan 

är tänkt att se ut. Hur lärarna vill arbeta och utformningen därefter är säkert bra, det är inte jag 

expert på att uttala mig om. Däremot kan inte alla ha blivit lika glada när ekonomin för skolan visades 

på slutet. Vi har tagit beslut om hyran, och här är de styrande väldigt noga på att påtala att det är just 

hyran som vi fattar beslut om, inte totalkostnaden för bygget. Den otrevliga överraskningen i detta är 

att hyran nu blir ca 3,5 miljoner dyrare om året än vad kommunfullmäktige beslutade om 2017. 

(KF 2017-09-25 §128). Det framkom också att denna rejäla fördyring av hyran var känd (inom BFAB) 

redan 2017 när kf tog beslutet om att godkänna en hyresökning om 1 miljon. Denna miljon har alltså 

nu vuxit till sig och ökat till ytterligare 3,5 miljoner i högre hyreskostnad utanför den beslutade 

ramen.  

Det vill säga någon eller några har sanktionerat att det ritas och planeras för något som det inte finns 

några ekonomiska beslut för. 

Är det verkligen så här vi vill ha det i vår organisation? Att det arbetas mot något som inte är 

beslutat? Om vi anser det vara rimligt, så behöver det ju inte fattas beslut om ekonomiska ramar för 

något projekt alls, det är ju bara köra på och göra som man vill. 

Fråga: 

- Har du i egenskap av KSO godkänt att arbetet fått fortsätta i den här riktningen? 

 

- Hur tänker du som ordförande i kommunstyrelsen när vi arbetar på detta vis? 

 

- Är det på det här viset kommunen ska styras och ledas? 

  

Åstorp 2021-04-26 

För Åstorpsalliansen genom oppositionsråd Roger Nielsen (M)  

MECI
Start av ärende
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