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1. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunrevisionen i Uddevalla genomförde 2018 två fördjupade granskningar. I granskningen 

av Uddevalla kommuns överförmyndare riktades sex rekommendationer till överförmyndaren. 

I granskningen av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess riktades tre 

rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunrevisionen har beslutat att inom ramen för den grundläggande granskningen 2020 

genomföra en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2018 års granskningar.  

 Syfte  

Syftet med uppföljningen är att bedöma vilka åtgärder överförmyndaren och 

samhällsbyggnadsnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer. 

 Avgränsning 

Uppföljningen avgränsas till att följa upp de rekommendationer som lämnats i 2018 års 

fördjupade granskningar. En fullständig förteckning över granskningarna framgår i bilaga 1. 

 Metod 

Uppföljningen har genomförts genom skriftliga frågor till överförmyndaren och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt dokumentstudier. Skriftliga frågor har ställts till den 

berörda förvaltningar baserat på de rekommendationer som lämnades i respektive rapport och 

nämndernas svar på dessa. Samtliga förvaltningar som besvarat de skriftliga frågorna har 

beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. En fullständig källförteckning framgår i bilaga 2.  

De granskningar som följs upp i den uppföljande granskningen har genomförts av olika 

revisionsbyråer1. Rekommendationerna i de olika granskningarna har därmed varit av 

varierande karaktär vilket har påverkat formen för uppföljningen, exempelvis avseende 

formulering av skriftliga uppföljningsfrågor. 

 
1 Granskningarna har genomförts av KPMG respektive EY. 
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2. Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare  

Syftet med granskningen var att bedöma om överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt 

att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en 

tillfredsställande intern kontroll. Vi redovisar inledningsvis vilka rekommendationer revisionen 

riktat till överförmyndaren. Därefter redogör vi för överförmyndarens svar på den ursprungliga 

revisionsrapporten. Slutligen beskriver vi våra iakttagelser följt av bedömningar i den 

uppföljande granskningen. 

 Revisionens rekommendationer till överförmyndaren 

Utifrån granskningen rekommenderades överförmyndaren att: 

 Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter 

samt arkivhantering. 

 Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om 

arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå. 

 Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet. 

 Delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation 

att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar. 

 Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap 

inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas. 

 Ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare. 

I sitt svar på den ursprungliga granskningen (april 2019) uppgav överförmyndaren att ett 

förslag till nytt reglemente för överförmyndaren tagits fram men att förslaget ännu inte beslutats 

av kommunfullmäktige. I svaret framkom att förslaget till nytt reglemente hade utformats utifrån 

samma principer som gäller för övriga nämnders reglementen vad gäller formuleringar kring 

hantering av personuppgifter och arkivhantering.  

Vidare framkom att en arkivbeskrivning hade upprättats vilken översändes i samband med det 

skriftliga svaret. Därtill angavs att en översyn av brandskyddet och skydd mot vattenskada 

pågick.  

Avseende rekommendationen om att omformulera delegationsordningen för att på ett tydligare 

sätt kunna utkräva ansvar uppgavs att förslag till nya delegationsordningen hade omarbetats 

för att hänvisa till aktuell lagstiftning och tydliggöra beslutsfattandet. Den nya 

delegationsordningen var dock inte antagen när svaret överlämnades. 

Vad gäller rekommendation om rutin för granskning av ställföreträdarskap angavs att nya 

rutiner skulle börja tillämpas från och med 2020. Av svaret framkom att urvalet skulle baseras 

på huvudmännens efternamn och typ av uppdrag för att få spridning mellan de olika formerna 

av ställföreträdarskap.  

I svaret framkom att det pågick ett arbete med att ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering 

av nya ställföreträdare. I arbetet ingick bland annat att ta fram rutiner för information på 

hemsida, intresseanmälningar och fastställande av utbildningstillfällen samt kontakt med 

övriga kommuner för samarbete. 
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2.1.1. Uppföljning av överförmyndarens vidtagna åtgärder 

Rekommendation: Komplettera reglemente med paragrafer som berör hantering av 

personuppgifter och arkivhantering 

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för samtliga nämnder och 

överförmyndarenden 11 december 2019 samt den 8 april 2020. Av reglementet framgår att 

respektive nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt 

bestämmelserna i arkivlagen och arkivreglemente. Vidare framgår att överförmyndaren är 

personuppgiftsansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som hanteras i 

verksamheten. 

Rekommendation: Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten 

I samband med överförmyndarens svar på den ursprungliga revisionsrapporten översändes 

överförmyndarens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller en beskrivning av 

myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar. Av 

arkivbeskrivningen framgår även att sektionschef är arkivansvarig samt att samordnare är 

arkivredogörare. 

Rekommendation: Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i 

närarkivet 

Överförmyndaren uppger att en översyn av brandskydd och skydd mot vattenskada i 

närarkivet har genomförts tillsammans med kommunens lokalstrateg. Det framgår även att 

behovsanalys har upprättats och planering pågår för att bygga om ett rum till ett brand- och 

vattenskadeskyddat arkiv. Det saknas ännu en fastställd tidsplan för ombyggnationen. 

Rekommendation: Omformulera delegationsordningen avseende vilken befattning som har 

delegation att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar 

I översänd delegationsordning som antogs av överförmyndaren i oktober 2019 framgår vilken 

delegat som har delegation att fatta beslut i de ärenden där delegation är möjligt och 

tillämpbart. 

Rekommendation: Rutin för urval för djupgranskning av samtliga former av ställföreträdarskap 
 
Av överförmyndarens svar framgår att nya rutiner har antagits för djupgranskning av akter. Det 

framgår att överförmyndaren enligt de nya rutinerna kommer djupgranska de ställföreträdare 

som året innan fått en anmärkning, de ärenden där avvikelser har uppdagats och de ärenden 

där det inkommit klagomål. En rutin för att tillse att samtliga former av ställföreträdarskap 

inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas har dock inte fastställts. 

Rekommendation: Rutin för rekrytering av ställföreträdare 

 
Av överförmyndarens svar framgår att en skriftlig rutin för rekrytering av nya ställföreträdare 

har upprättats. Av rutinen framgår att rekrytering sker i samverkan med berörd överförmyndare 

i respektive kommun. Därtill framgår rutiner för kontroller av nya ställföreträdare genom 

belastningsregister, socialregistret och betalningsanmärkningar. 
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 Vår bedömning 

I granskningen riktades sex rekommendationer till överförmyndaren. Vi bedömer att fem av 

rekommendationerna har omhändertagits i sin helhet. Vi bedömer att en rekommendation inte 

har omhändertagits. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att komplettera reglemente med paragrafer som 

berör hantering av personuppgifter och arkivhantering har omhändertagets. 

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för samtliga nämnder. Av reglementet 

framgår att respektive nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt 

bestämmelserna i arkivlagen och arkivreglemente. Vidare framgår att överförmyndaren är 

personuppgiftsansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som hanteras i 

verksamheten. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för 

verksamheten har omhändertagits. En arkivbeskrivning finns upprättad som anger 

arkivansvarig och arkivredogörare. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att utreda möjligheterna att förbättra brandskydd 

och skydd mot vattenskada i närarkivet har omhändertagits. En översyn har genomförts och 

planering pågår för att bygga om ett rum i närarkivet till brand- och vattenskadeskyddat arkiv. 

Vidare bedömer vi att rekommendationen avseende att omformulera delegationsordningen har 

omhändertagits. En reviderad delegationsordning antogs av överförmyndaren oktober 2019. 

Av delegationsordningen framgår vilken delegat som har delegation att fatta beslut i de 

ärenden där delegation är möjligt och tillämpbar. 

Vi bedömer att rekommendationen avseende att fastställa en rutin som garanterar att samtliga 

former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas inte har 

omhändertagits. Överförmyndaren har fastställt en ny rutin för djupgranskning av 

ställföreträdarskap. Rutinen avser djupgranskning av akter utifrån anmärkningar, avvikelser 

eller klagomål. Rutinen adresserar dock inte frågan om att inkludera samtliga former av 

ställföreträdarskap i urvalet av de akter som ska djupgranskas. 

Slutligen bedömer vi att rekommendationen ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av 

nya ställföreträdare har omhändertagits. Detta då förvaltningen har upprättat en skriftlig rutin 

för rekrytering av nya ställföreträdare. 
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3. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess 

Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att 

underhållsprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

 Revisionens rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden 

Utifrån granskningen rekommenderades samhällsbyggnadsnämnden att: 

 I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut om 

förvaltningens förslag på underhållsplaner. 

 Utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet. 

 Tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende 

det planerade underhållet. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppgav i sitt svar (februari 2019) på den ursprungliga rapporten 

att det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process för styrning 

och uppföljning. Det uppgavs att treåriga underhållsplaner lyfts till nämnden för beslut om 

godkännande i budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Det framkom även att det 

pågick ett arbete med att ta fram tioåriga underhållsplaner enligt riktlinjer för investeringar. 

Vidare framkom att förvaltningen ska följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt, 

betydande avvikelser i underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. 

Exempelvis vid tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen. 

I svaret uppgavs även att ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader 

och lokaler. 

3.1.1. Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens vidtagna åtgärder 

Rekommendation: I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut 

om förvaltningens förslag på underhållsplaner. 

Förvaltningen uppger i svar per maj 2020 att samhällsbyggnadsnämnden numera beslut om 

underhållsplaner i samband med beslut om budget i enlighet med kommunfullmäktiges 

riktlinjer för investeringar. Av protokoll framgår att samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 

om förvaltningens förslag på reinvesteringsplan avseende planerat underhåll av gator, vägar 

och allmän platsmark för 2020 vid sitt sammanträde 2019-11-14.  

Rekommendation: Utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet. 

Av förvaltningens svar framgår att nämnden numera erhåller information och uppföljning kring 

det planerade underhållet vid större avvikelser. Däremot sker ingen regelbunden uppföljning 

annat än i samband med verksamhetsberättelsen. 

Rekommendation: Tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten 

avseende det planerade underhållet. 

Av förvaltningens svar framgår att vissa ROT-renoveringar nu finns budgeterade i 

underhållsplanen och flerårsplanen. I nämndens underhållsplan för 2020 listas fem ROT-

renoveringar. Därtill finns två ROT-renoveringar med i flerårsplanen för 2020-2022. I samband 

med den ursprungliga granskningen 2018 fanns en ROT-renovering med i underhållsplanen 
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för 2018. Därutöver återfanns inga ROT-renoveringar i flerårsplanen för 2018-2020. 

Anledningen till att endast vissa ROT-renoveringar beaktas i budget beror på att flerårsplanen 

samordnas med övriga förvaltningar. ROT-renoveringar planeras således utifrån 

verksamheternas behov av ombyggnad. 

 Vår bedömning 

I granskningen riktades tre rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer att 

två rekommendationer har omhändertagits i sin helhet. Vi bedömer att en rekommendation 

delvis har omhändertagits. 

Vi bedömer att rekommendationen att i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för 

investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner har omhändertagits. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar numera beslut om underhållsplaner i samband med beslut 

om budget i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar. 

 

Vi bedömer att rekommendationen utveckla uppföljningen till nämnden avseende det 

planerade underhållet delvis har omhändertagits. Nämnden erhåller numera information och 

uppföljning kring det planerade underhållet vid större avvikelser. Däremot sker ingen ytterligare 

rapportering till nämnden annat än i samband med verksamhetsberättelsen. 

 

Vi bedömer att rekommendationen tillse att ROT-renoveringar beaktas inom ramen för 

budgeten avseende det planerade underhållet har omhändertagits. Granskningen visar att fler 

ROT-renoveringar beaktats inom ramen för underhållsplan samt även flerårsplan för 2020 

jämfört med 2018.  
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4. Slutsatser 

Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder överförmyndaren och 
samhällsbyggnadsnämnden vidtagit utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas 
rekommendationer. Den uppföljande granskningen visar att överförmyndaren och 
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som 
lämnades i 2018 års granskningar. Nedan ges en sammanställd bedömning per granskning 
och rekommendation: 
 
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare 
 

Rekommendationer till överförmyndaren  Bedömning 
Tillse att reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter 
samt arkivhantering. 

 

Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om arkivansvarig och 
arkivredogörare ska också framgå. 

 

Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet.  
Tillse att delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation 
att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar. 

 

Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap 
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas. 

 

Ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare.  

 
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess 
 

Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden  Bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar  
fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade 
underhållet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen 
för budgeten avseende det planerade underhållet. 

 

 
 rekommendationen har omhändertagits i sin helhet 

 

 rekommendationen har delvis omhändertagits  
 

 rekommendationen har inte omhändertagits  
 

 

Av de rekommendationer som lämnades i 2018 års granskning bedömer vi att följande 

rekommendation kvarstår: 

 Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap 

inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas. 

Av de rekommendationer som lämnades i 2018 års granskning bedömer vi att följande 

rekommendationer kvarstår: 

 Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det 

planerade underhållet. 
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Göteborg den 21 oktober 2020 

 

 

 

Thomas Edin     Johan Palmgren  

Verksamhetsrevisor    Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 

 

 

Mikaela Bengtsson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Genomförda granskningar 

 
 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess 

EY genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun en 

granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess. Syftet med granskningen var 

att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att underhållsprocessen för 

kommunens anläggningar fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visade att enheten trafik och förvaltning vid samhällsbyggnadsförvaltningen 

arbetar och ansvarar för det planerade underhållet av kommunens fastigheter. Den 1 

september 2018 genomfördes en omorganisation som bidragit till att skapa kortare och 

förenklade kommunikations- och beslutsvägar samt en större helhetsförståelse och kontroll 

avseende förvaltningens fastighetsportfölj och tillhörande underhåll. 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar framgår att samhällsbyggnadsnämnden ska 

besluta om underhållsplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar underhållsplaner i 

enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Av granskningen framkom dock att 

samhällsbyggnadsnämnden inte beslutade om underhållsplanerna i enlighet med 

kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar. 

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för att underhålla och 

förvalta kommunens fasta egendom. Av granskningen framkom att 

samhällsbyggnadsnämnden årligen beslutar om verksamhetsplan med tillhörande budget. 

Utifrån granskningen framkom dock att nämnden inte erhåller någon information och 

uppföljning avseende det planerade underhållet annat än i samband med 

verksamhetsberättelsen för nämnden. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska underhållet av kommunens tillgångar 

ligga på en långsiktigt hållbar nivå i syfte att undvika kapitalförstöring. Utifrån granskningen 

framkom att omfattningen på genomförda underhållsåtgärder är i rimlig nivå utifrån 

underhållsbehovet. Däremot framkom att det finns ett eftersatt behov avseende ROT-

renoveringar mot bakgrund av att budgeten för det planerade underhållet inte uppges beakta 

detta behov. 

Revisionens samlade bedömning var att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt 

en ändamålsenlig underhållsprocess för kommunens fastigheter. Under granskningen 

identifierades vissa förbättringsområden. 

 Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare  

KPMG genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av rutinerna 

kring kommunens överförmyndarverksamhetens. Syftet med granskningen var att bedöma om 

överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt att förmyndare, förvaltare och gode män 

bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll. 

 

Revisionens samlade bedömning var att överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt att 

förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en 

tillfredsställande intern kontroll. Under granskningen identifierades vissa förbättringsområden. 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare 

 Överförmyndarens svar på revisionsrapporten, april 2019 

 Skriftliga svar från överförmyndare, maj 2020 

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 2020 

 Arkivbeskrivning för överförmyndaren, odaterad  

 Överförmyndaren delegationsordning 2019  

 Behovsbeskrivning avseende överförmyndarens närarkiv, april 2020 
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