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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Östhammars kommuns revisorer genomfört en uppföljning av 
2016 års revisionsrapporter. Detta i syfte att säkerställa att de granskningsinsatser som 
genomförts har lett till att verksamheterna utvecklats och brister åtgärdats. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskning av ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset, 

• Granskning av styrning, ledning och beslutsprocessen avseende viktigare 
kommunfullmäktigebeslut, 

• Granskning av personalförsörjning och planering inom äldreomsorg samt, 

• Granskning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola. 
Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen 
övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband 
med tidigare granskningar. Vi kan dock konstatera att det förefaller finnas mer att göra 
för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Uppföljningen belyser även andra områden som kommunen bör arbeta vidare med i 
syfte att vidareutveckla organisation och verksamhet.  

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits 
med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport 
nedan: 

• Granskning av ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset 

• Granskning av styrning, ledning och beslutsprocessen avseende viktigare 
kommunfullmäktigebeslut 

• Granskning av personalförsörjning och planering inom äldreomsorg 

• Granskning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola 

1.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:     
— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

1.3 Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd/styrelse framgår av respektive uppföljning. 

1.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, revisor, under ledning av Anders 
Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor. 
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1.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och kontakter med ansvariga 
tjänstemän/politiker inom berörda förvaltningar samt dokumentation kring eventuella 
åtgärder, rutiner och kontrollmoment (se bilaga 1).   
Samtliga intervjuade har erbjudits möjlighet att faktagranska rapporten. 

2 Resultat av granskningen 
2.1 Granskning av ombyggnaden och renoveringen av 

kommunhuset 
Granskningen av ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset syftade till att 
bedöma den interna kontrollen i processen avseende ombyggnaden/renoveringen av 
kommunhuset. Granskningen avsåg i dessa delar såväl den praktiska hanteringen, 
uppföljnings- och återrapporteringsrutiner samt ekonomisk uppföljning/avstämning. I 
granskningens sammanfattning konstaterades att det hade varit svårt att följa den 
dokumenterade processen av projektet och att majoriteten av tjänstemannabesluten 
var bristfälligt dokumenterade och bevarade. Detta berodde till viss del på att det 
saknades en tydlig projektmall eller detaljerad delegationsordning med tydlig fördelning 
av tjänstemännens roller. Vidare visade granskningen på brister i samordningen och 
budgetplanering av projektet vilket ledde till ökade kostnader i form av ändrings- och 
tilläggsarbeten (ÄTA). 

2.1.1 Rekommendationer och åtgärder 
Nedan presenteras granskningens rekommendationer samt vilka åtgärder Östhammars 
kommun har vidtagit med anledning av dessa. 
Rekommendation 

Göra beslut i projekt spårbara och begripliga. 
Åtgärd 

Kommunen har upphandlat ett nytt projektledningssystem där alla olika delar i ett 
projekt kommer att dokumenteras och således bli spårbara. I dagsläget arbetar 
förvaltningen med att implementera systemet.  
Rekommendation 

Göra en tydlig rollfördelning med tillhörande mandat för projekt. 
Åtgärd 

I intervjun med den tekniska chefen framkommer att det via det nya projektsystemet är 
möjligt att skapa en tydligare rollfördelning med tidsatta avstämnings- och 
beslutspunkter kopplat till varje projekt. Vidare framkommer i intervjun att det finns en 
ny projektorganisation inom förvaltningen med uppdrag att bl.a. checka av att interna 
rutiner följs i samband med att nya projekt startas. 
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Rekommendation 

Förbättra kalkylerna till investeringsprojekt så att dessa omfattar alla tänkbara 
kostnader (ändrad användning av arbetsytor, tidigarelagt planerat underhåll, 
utrymningslokaler etc.) 
Åtgärd 

Förvaltningen har fört diskussioner kring detta med ekonomikontoret och ansvaret för 
att se över kalkylerna åligger ekonomikontoret. Den tekniska chefen uppger i intervjun 
att förvaltningen i framtiden ska genomföra en risk- och konsekvensanalys innan ett 
projekt startas för att bedöma vilka risker som finns kopplade till varje enskilt projekt. 
Rekommendation 

Upprätta en schablon för kostnaden att störa produktionen som jämförelse mot 
kostnaden för ÄTA. 
Åtgärd 

Enligt kommunen finns i dagsläget ingen sådan schablon. Målsättningen är att 
förvaltningen tillsammans med lednings- och verksamhetsstöd ska ta fram en sådan 
schablon under första kvartalet 2019. 

2.1.2 Bedömning 
Utifrån uppföljningen är vår bedömning att kommunen har vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder men att det kvarstår en del arbete för att alla brister ska bedömas vara 
åtgärdade. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen återigen att: 

• Förbättra kalkylerna till investeringsprojekt så att dessa omfattar alla tänkbara 
kostnader (ändrad användning av arbetsytor, tidigarelagt planerat underhåll, 
utrymningslokaler etc.), 

• Upprätta en schablon för kostnaden att störa produktionen som jämförelse mot 
kostnaden för ÄTA. 

2.2 Granskning av styrning, ledning och beslutsprocessen 
avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut 
Syftet med projektet var att bedöma om kommunen hade ett tillförlitligt system för 
verkställighet av beslut från kommunfullmäktige. Granskningen omfattade en 
uppföljning av tre slumpmässigt utvalda beslut med uppdrag från kommunfullmäktige 
till kommunstyrelsen samt en uppföljning av en motion och ett medborgarförslag för att 
se om de hade beretts och beslutats i kommunfullmäktige inom ett år. Efter genomförd 
granskning var den övergripande revisionella bedömningen att det fanns rutiner för 
hantering av ärenden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Granskningen 
visade även att det fanns ett system som möjliggjorde expediering av fullmäktiges 
beslut och detta bedömdes som ändamålsenligt och tillförlitligt. Avseende 
återrapportering till kommunfullmäktige så konstaterades att samtliga ärenden hade 
återrapporterats.  
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2.2.1 Rekommendationer och åtgärder 
Nedan återges de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen 
samt vilka åtgärder Östhammars kommun har vidtagit med anledning av 
rekommendationerna. 
Rekommendation 

Att en dokumenterad rutin för hur ett ärende bereds i ärendehanteringssystemet tas 
fram. 
 
Åtgärd 

Den nya kommunsekreteraren har för avsikt ta fram rutiner för hur vissa ärenden 
behandlas och diarieförs samt att genomföra en översyn av ärendeprocesserna. I 
intervjun med kommunsekreteraren framkommer att vissa delar av ett ärende 
fortfarande bereds utanför ärendehanteringssystemet, exempelvis i Word. Detta 
innebär att rutinen måste omfatta mer än bara hur ett ärende bereds i själva systemet 
för att fånga hela ärendehanteringsprocessen. Kommunsekreteraren ser dock att det 
finns fördelar med att hantera hela ärendet i systemet. Om det går att skapa 
anpassningar i systemet som uppfyller verksamhetens krav kommer mycket fler 
ärenden framöver hanteras i ärendehanteringssystemet. Målet på sikt är att samtliga 
ärenden kommer att hanteras i ärendehanteringssystemet uppger 
kommunsekreteraren. Exempel på undantag är ärenden som hanteras i 
uppföljningssystem. 
Rekommendation 

Att internkontrollplanen kompletteras med hur ”beslut i KS och KF” ska följas upp och 
när uppföljning ska ske. 
 
Åtgärd 
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 ingår inte ”beslut i KS och KF”, dock 
inkluderas en uppföljning av delegationsbeslut. Uppföljningen sker via en digital 
enkätundersökning som riktas till delegaterna två gånger per år.  
Rekommendation 

Att man inför krav på återrapporteringstid avseende ärenden/uppdrag för 
kommunfullmäktige. 
 
Åtgärd 
Kommunsekreteraren eftersträvar att sätta krav på återrapporteringstid på alla uppdrag 
och ärenden till kommunfullmäktige i de fall då det är möjligt. Kommunsekreteraren 
uppger i intervjun att det framförallt är svårt att sätta tid för återrapportering på ärenden 
som sträcker sig över en längre tidsperiod. Vidare sätts inte krav på återrapportering på 
ärenden som ska följas upp i samband med verksamhetsberättelsen då det redan finns 
fasta tider för när verksamhetsberättelsen ska behandlas. 

2.2.2 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunen vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av 
rekommendationerna.  
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2.3 Granskning av personalförsörjning och planering inom 
äldreomsorg 
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden hade en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning avseende personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Efter 
genomförd granskning gjordes den övergripande bedömningen att socialnämnden 
hade en ändamålsenlig styrning och uppföljning. Bedömningen grundade sig på att 
kommunen hade tagit initiativ till ett omfattande arbete på området i form av mål, 
uppdrag och direktiv. 

2.3.1 Rekommendationer och åtgärder 
Nedan presenteras de i granskningen angivna rekommendationerna samt vilka åt-
gärder Östhammars kommun har vidtagit med anledning av dessa. 
Rekommendation 

I granskningen gjordes bedömningen att det inte fanns ett ändamålsenligt stöd för 
planering av tid. Frågan om vikariehanteringen var svårare att värdera, men i 
granskningen framkom att det fanns ett system och rutiner för hur detta skulle 
hanteras, däremot noterades att det fanns delar kvar att arbeta med när det gäller 
legitimiteten och nyttjandet av denna resurs. Utifrån detta gjordes bedömningen att 
bemanningsenheten borde undersöka missnöjet och misstron från verksamheterna för 
att bättre kunna möta deras behov och att kravet på verksamheterna att följa rutiner 
och processer borde vara tydligt. 
Åtgärd 

I intervju med vård- och omsorgschefen framkommer att bemanningsenheten lades 
ned hösten 2017 och ansvaret för rekrytering övergick till verksamhetscheferna. 
Vikarierna, även kallade resurspersonerna, som arbetade på bemanningsenheten gick 
då över till att arbeta i verksamheterna på heltid. Vård- och omsorgschefen framför att 
beslutet att lägga ned bemanningsenheten låg i linje med nämndens mål om att öka 
antalet heltidstjänster i kommunen. Vård- och omsorgschefen uppger att det inte 
gjordes någon risk- och konsekvensanalys av att lägga ned bemanningsenheten innan 
beslutet fattades.  
Kommunens uppföljning visar på att cheferna upplever att de fått mer kontroll över 
rekryteringarna. Dock framkommer i intervjun med vård- och omsorgschefen att 
verksamheterna fick ett överskott på personal i samband med att vikarierna gick över 
till att arbeta heltid i kommunen. När verksamhetscheferna inte kunde schemalägga all 
personal resulterade detta i ökade kostnader för verksamheterna. Enligt vård- och 
omsorgschefen är cheferna frustrerade över situationen och uppger att de fortfarande 
kämpar med att hålla budget. Trots detta har kommunen ett behov av att anställa fler 
vikarier då det är svårt att bemanna kvällar och helger.  
Vård- och omsorgschefen uppger att förvaltningen under året arbetat med att få en 
budget i balans. Enligt socialförvaltningens lägesrapport för oktober 2018 uppgår det 
ekonomiska underskottet till 42 mnkr för år 2018 enligt prognosen i augusti. 
Lägesrapporten redogör även för orsakerna till det ekonomiska läget där 
nedläggningen av bemanningsenheten omnämns som en bidragande faktor till att 
socialnämndens verksamheter har fått ökade kostnader. Tjänsteutlåtandet från 
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socialförvaltningen gällande arbetet med åtgärder och aktiviteter för att nå ekonomi i 
balans ska upp för beslut i socialnämnden.  
Rekommendation 

I granskningen framkom att det saknades rutiner för att säkerställa antalet medarbetare 
som brukaren möter. Detta ansågs till viss del vara en normativ fråga vilket också 
framgick i projektplanen. Dock så gjordes bedömningen att alla KPMG talat med såg 
nyttan av ett minimerande av antalet medarbetare/brukare vilket talade för att frågan 
förhoppningsvis skulle tas i beaktande vid olika former av beslut. 
Åtgärd 

Kommunen uppger att flera åtgärder vidtagits för att minimera antalet medarbetare 
som brukaren möter, bl.a. att IBIC1 införts i många delar av kommunen. I samband 
med införande av IBIC går biståndshandläggarna från att fatta detaljerade beslut till att 
göra mer samlade beställningar per brukare. Detta möjliggör för brukarens 
kontaktperson, som utför insatserna, att planera insatserna tillsammans med brukaren i 
dennes hem. Vad brukaren och kontaktpersonen kommer överens om skrivs sedan 
ned i genomförandeplanen. Tanken är att brukarens kontaktperson ska utföra så 
många insatser som möjligt under samma besök, vilket resulterar i en ökad kontinuitet. 
Även om detta uppges ha minimerat antalet medarbetare som brukaren möter kvarstår 
problemet på kvällar och helger menar vård- och omsorgschefen. 
Det sker även en satsning inom hemtjänsten för att få fram statistik över antal 
beslutade timmar, antal arbetade timmar, samt antal verkställda timmar per brukare. 
Enligt vård- och omsorgschefen är kommunens ambition att statistiken ska användas 
för att följa kontinuiteten i omvårdnadsinsatserna för varje enskild brukare men även för 
att följa utvecklingen på aggregerad nivå. Systemet har varit implementerat i 
kommunen sedan våren 2017 men vård- och omsorgschefen uppger att dessa typer av 
analyser ännu inte har genomförts, detta på grund av att verksamheten ännu ej fått 
tillgång till de beställda rapporter som ingick i upphandlingen.  
Vidare framkommer i vår uppföljning att de brukare som har insatser fyra till fem 
gånger per dag fortfarande möter ett stort antal personer. Detta beror delvis på att 
servicetjänsterna (städ- och tvättinsatser m.m.) levereras av en extern leverantör och 
omvårdnadsinsatserna levereras av kommunen. Den externa leverantören har även 
olika grupper som utför olika tjänster, exempelvis inköp, tvätt- och städinsatser vilket 
resulterar i att en brukare som har flera olika insatser träffar fler medarbetare. Till 
skillnad från Östhammars kommun så är det vanligt förekommande att kommuner 
själva utför servicetjänsterna i samband med att omvårdnadsuppdraget utförs. I 
intervjun med vård- och omsorgschefen framkommer att avtalet med den externa 
leverantören inte reglerar antalet medarbetare som brukaren möter. 

2.3.2 Bedömning 
Vår uppföljning visar att kommunen arbetar aktivt med att minimera antalet 
medarbetare som brukaren möter. Det förefaller dock finnas mer att göra för att öka 
kontinuiteten på kvällar och helger. Utifrån detta rekommenderar vi socialnämnden att 
                                                
1 Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för de personer som 
arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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upprätta en rutin för att säkerställa antalet medarbetare som brukaren möter vid kritiska 
tidpunkter såsom kvällar och helger. 
Uppföljningen visar även att granskningens första rekommendation inte längre är 
relevant då bemanningsenheten lagts ned. Utifrån vad som framkommit i granskningen 
ställer vi oss dock kritiska till beslutsprocessen i sig och det faktum att kommunen inte 
utvärderar riskerna kopplade till större omorganisationer innan beslut fattas.  

2.4 Granskning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och 
grundskola 
Granskningen som genomfördes 2016 syftade till att bedöma om kommunens 
planeringsperspektiv var ändamålsenligt så att barnomsorg och grundskoleutbildning 
kan erbjudas i enlighet med gällande författningar och kommunens egna beslut. 
Granskningen visade bl.a. att barn- och utbildningsnämnden inte hade fastställt några 
mål för utbud av platser inom barnomsorg och grundskola eller i någon högre grad 
utvärderat arbetet med placering av barnomsorg och skola.  

2.4.1 Rekommendationer och åtgärder 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt vilka åtgärder Östhammars kommun har vidtagit med anledning av 
rekommendationerna. 
Rekommendation 

Nämnden skulle kunna tydliggöra inriktningen för arbetet med planering av förskola och 
grundskola genom att fastställa mål för till exempel integration. På detta sätt skulle 
styrningen av planeringsarbetet bli mycket tydligare. 
Åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan som revideras 
årligen inför kommande periods budgetarbete. Enligt planen ska tre övergripande 
områden särskilt beaktas vid planering, ombyggnation eller renovering av skollokaler; 

- Trygga miljöer, 
- Förskola och skola i permanenta lokaler samt, 
- Pedagogiska miljöer i framkant verksamhets- och utseendemässigt för bästa 

skolresultat; miljön spelar roll. 
Nämnden har även beslutat om principer för en bra förskola och skola utifrån 
kommunfullmäktiges prioriterade mål om att Östhammars kommun ska vara en 
kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar.  
Nämnden uppger även att funktionsprogram för förskolor och grundskolor har 
utarbetats. Funktionsprogrammen syftar till att säkerställa att nya miljöer håller hög och 
ändamålsenlig kvalitet och tas fram av barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete 
med tekniska förvaltningen. 
Nämnden har inte tagit fram några specifika mål för integration men lyfter i principer för 
en bra förskola och skola att skolmiljöerna ska stimulera till att fler möten sker över de 
kulturella gränserna.   
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Rekommendation 

Organisationen för planering av barnomsorg och grundskola är ändamålsenlig. Det 
finns förutsättningar att ytterligare stärka arbetet genom att controllern, i egenskap av 
samordnare för planeringsfrågorna, ges en mer framträdande roll i ledningsarbetet. 
Åtgärd 

Förvaltningschefen och nämnden erhåller rapportering vid behov kring pågående ny- 
och ombyggnationer samt hur behovet av lokaler ser ut på kort och lång sikt av 
verksamhetscontrollern. Under hösten 2018 fattade nämnden beslut om att pågående 
projekt ska vara en stående punkt på nämndens alla sammanträden.  
Verksamhetschefen ingår även i förvaltningens centrala ledningsgrupp och så var även 
fallet när den ursprungliga granskningen genomfördes. I intervjun med ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden framkommer att verksamhetscontrollern inte fått något 
nytt uppdrag kopplat till ledningsarbetet och att det ytterst är verksamhetschefen som 
beslutar om verksamhetscontrollern ska få ett större ansvar.  
Rekommendation 

Det finns en påtaglig risk för att beslut om dimensionering av nybyggda skolor blir 
felaktiga och därmed mycket kostsamma för kommunen om hänsyn inte tas till alla 
skolenheters förmåga att erbjuda undervisning med likvärdig kvalitet i enlighet med 
skollagens krav. 
Åtgärd 

Nämnden uppger att en översyn över alla tillgängliga lokaler och deras kapacitet 
gjordes i samband med att lokalförsörjningsplanen togs fram och i samband med att 
den uppdateras. När nya projekt initieras så genomförs även barn- och elevprognoser 
och risk- och konsekvensanalyser av barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. Syftet med detta är att säkerställa likvärdighet, kvalitet och ekonomi i nya 
och befintliga enheter och säkerställa att besluten som fattas av nämnden är 
välgrundade.  
Den 19 november 2015 fattade nämnden även ett beslut att införa en strukturersättning 
som innebär att de minsta skolenheterna får ett utökat finansiellt stöd. Syftet med 
strukturersättningen är att säkerställa kvaliteten även vid kommunens minsta 
skolenheter.  
Vidare tar nämnden del av kvalitetsrapporter från skolenheterna två gånger per år. 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden uppger i intervjun att nämnden erhåller 
kvalitetsuppföljning från verksamhetschefen och verksamhetscontrollern. 
Kvalitetsaspekten beaktas i dessa rapporter utifrån ett kortsiktigt perspektiv på 1-1,5 år. 
Rekommendation 

Nämnden har viss beredskap för snabba och oförutsedda händelser, dock inte i 
samma grad som före den stora invandringen 2015. Nämnden bör därför i sitt 
planeringsperspektiv beakta scenariot om snabba och oförutsedda händelser i form av 
till exempel många nya kommunmedborgare. 
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Åtgärd 

I lokalförsörjningsplanen ingår förslag på åtgärder som kan genomföras på kort och 
lång sikt vid ett förändrat barn- och elevantal. Barn- och utbildningsförvaltningen gör 
barn- och elevprognoser minst en gång per kvartal och verksamhetscontrollern lyfter 
eventuella förändringar av större vikt till nämnden. Vid akuta behov kan tillfälliga 
paviljonglösningar bli aktuella och nämnden uppger att de har budgeterat för detta.  
Rekommendation 

Det är angeläget att nämnden har en struktur för uppföljning och utvärdering av den 
långsiktiga planeringen av verksamheten så att nämnden kan försäkra sig om att 
organisation och arbetssätt är tillförlitliga och ändamålsenliga. 
Åtgärd 

Det har i vår uppföljning inte framkommit att nämnden har utformat en struktur för 
uppföljning och utvärdering. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden uppger att 
nämnden får kontinuerlig rapportering kring planeringen av verksamheten. Resultatet 
analyseras dock inte och enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden fattar 
nämnden sällan eller aldrig något beslut med anledning av rapporteringarna.  

2.4.2 Bedömning 
Uppföljningen visar på att kommunen på olika sätt arbetat med att åtgärda bristerna 
som framkom i den tidigare granskningen. Flera åtgärder har vidtagits för att tydliggöra 
styrningen och inriktningen för arbetet med planering av förskola och grundskola men 
uppföljningen visar att det fortfarande saknas konkreta mål för arbetet. Utifrån 
uppföljningen kan det konstateras att verksamhetscontrollern är delaktig i arbetet men 
inte fått ett utökat mandat sedan den tidigare granskningen genomfördes. Nämnden 
saknar även en struktur för uppföljning och utvärdering av den långsiktiga planeringen. 
Utifrån genomförd uppföljning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

• Tydliggöra inriktningen för arbetet med planering av förskola och grundskola 
genom att fastställa mål för till exempel integration. 

• Verksamhetscontrollern ges en mer framträdande roll i ledningsarbetet. 

• Utforma en struktur för uppföljning och utvärdering av den långsiktiga 
planeringen av verksamheten så att nämnden kan försäkra sig om att 
organisation och arbetssätt är tillförlitliga och ändamålsenliga. 
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2.5 Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattade bedömning är att kommunen på en övergripande nivå har arbetat 
med att åtgärda de brister som framkom i de tidigare granskningarna. Vi vill här belysa 
vikten av att kommunen utvärderar dessa åtgärder framöver för att se om de fått 
önskad effekt. Vi kan även utifrån uppföljningen konstatera att det fortfarande är en del 
arbete kvar för att säkerställa att samtliga brister åtgärdas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
 
 
2018-11-13 
KPMG AB 

Anders Petersson  Sofie Wiessner 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Revisor 

 

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. 
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Bilaga 1   Metod  

Metod 
Vår metod består av följande delar: 

• Studie av rapporter, missiv, yttranden 
• Telefonintervjuer med ansvariga tjänstemän/politiker inom berörda förvaltningar 

samt 
• Dokumentgranskning 

Telefonintervju har skett med: 

• Teknisk chef 

• Kommunsekreterare 

• Vård- och omsorgschef 

• Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 
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