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Övergripande granskning 2015 
Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt och även i enlighet med de lagar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet 
nämnden ansvarar för. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta regleras i kommunallagen (6 kap KL)  

Kommunallagen (9 kap KL) och god revisionssed anger att revisorerna skall granska all verksamhet 
årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelser lever upp till sitt 
ansvar så som det beskrivs ovan. Som ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna 
nämndsbesök för att, i dialog med nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med 
styrning, uppföljning och kontroll. 

Nedan finns ett antal frågeställningar med koppling till nämndens ansvar enligt kommunallagen. 
Frågorna syftar till att på en övergripande nivå ge revisorerna underlag till att bedöma om nämndens 
styrning, ledning och uppföljning är tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om nämnden har ett system 
för att säkerställa en god intern kontroll. 

Gemensamma frågor/diskussionsområden 2015 
1. Beskriv nämndens verksamhetsmässiga nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

2. Beskriv nämndens ekonomiska nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

3. Har nämnden tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag? 

4. Beskriv nämndens arbete med mål och bedömning av måluppfyllelse/resultat. 

5. Finns inom nämndens förvaltning tillräcklig kompetens för de uppgifter som ska utföras? 

6. Finns det några pågående eller planerade samarbetsprojekt med andra förvaltningar inom 
kommunen, alternativa utförare, kommunala bolag, andra kommuner? 

7. Hur arbetar nämnden med den interna kontrollen inom verksamhetsområdet? 

8. Har nämnden fått någon utbildning? Generellt i rollen som förtroendevald? Verksamhetsspecifik 
utbildning? 

9. Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen. 

Specifika frågor till kultur- och fritidsnämnden 2015 
10. Hur är tanken att kommunens lokaler i Stadsvapnet ska användas på kort och lång sikt? 

11. Hur finansieras färdigställandet av markytan utanför Stadsvapnet? 

 
Om du har frågor angående ovanstående går det bra att kontakta revisionens ordförande Anders Berg, 
tel 072-522 03 84, eller undertecknad på tel 0920-45 18 08, 070-990 41 45. 

Enligt uppdrag/ 

Ingegerd Mannfeldt 
Certifierad kommunal revisor  
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