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Uppföljning - Intern kontroll 2019

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat reglemente för intern 
kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 § 151 beslutat om anvisningar till 
reglemente för intern kontroll. Reglemente och anvisningar är senast reviderat 2017-09-04.

Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för 
innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
 Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt 
viktiga att granska. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt för antagen plan, rapporteras till 
nämnden senast februari månad. Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller 
gett samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse.

Specifika områden för intern kontroll 2019
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en balanserad 
arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö är avgörande för möjligheter att förädla kvaliteten i 
verksamheterna och att nå uppställda mål.

Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelsen att ekonomiskt utfall är i balans med budget och 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-11-11

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diarienr: KFN/2019:7
Er referens:

KFNAU Bilaga §16 /20



planerar därför göra mer frekventa uppföljningar av ekonomin än vad kommunens styrsystem anger. 
Förvaltningen bedömer att sådan kontinuerlig ekonomiuppföljning kan bidra till en stabilitet i 
organisationen som ger verksamheterna möjlighet att förstärka fokus på nationella mål och 
nämndsmål.

Handlingsplanen för intern kontroll 2019 har tagits fram av UKF-förvaltningens ledningsgrupp där 
gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen 
har i detta arbete även gjort antagande om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden.

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en strategiskt viktig fråga som ger goda förutsättningar för 
kvalitet i verksamheterna och för att nå uppställda mål i de verksamheter som kultur- och 
fritidsnämnden ansvar för.

De senaste decennierna har intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökat. Ohälsosam 
arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling har blivit mer uppmärksammat på 
arbetsplatser nu än tidigare. Av det skälet har tydligare regler och krav på den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön efterfrågats. Arbetsmiljöverket har därför gjort föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift har förvaltningen 
fastställt två övergripande mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

De båda målen har arbetats fram tillsammans med representanter för de förbund som är organiserade i 
förvaltningens samverkansgrupp.

Ett arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att säkerställa en balanserad arbetsbelastning och 
en god social arbetsmiljö gör att medarbetare trivs, mår bra och motiveras i sitt arbete. Förvaltningen 
har därför gjort uppföljning av verksamheternas arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetares 
arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del 
av arbetsplatsens gemenskap.

Ekonomiuppföljning
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden 2017 ser 
förvaltningen det särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och genomföra kontinuerliga 
kontroller inom samtliga verksamheter i UKF-förvaltningen. Förvaltningen planerar därför att varje 
månad genomföra kontroll av ekonomiskt utfall i förhållande till budget hos ansvariga chefer samt att 
inför varje ny termin kontrollera aktuell personalbemanning i förhållande till budget. Detta innebär att 
avstämning av ekonomiskt utfall kommer att genomföras varje månad samt att gemensam planering av 
bemanning sker inför kommande terminer.

Beslutsunderlag
- Uppföljning - Intern kontroll 2019

Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder rapport avseende intern kontroll 2019, 

till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer (Bilaga – Uppföljning – Intern kontroll 
2019).

Martin Persson
Förvaltningschef  Staffan Friberg
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1 Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat reglemente för intern 
kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 § 151 beslutat om anvisningar till 
reglemente för intern kontroll. Reglemente och anvisningar är senast reviderat 2017-09-04.

Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för 
innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
 Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt 
viktiga att granska. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt för antagen plan, rapporteras till 
nämnden senast februari månad. Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller 
gett samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse.

Specifika områden för intern kontroll 2019
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en balanserad arbetsbelastning 
och en god social arbetsmiljö är avgörande för möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och 
att nå uppställda mål.

Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelsen att ekonomiskt utfall är i balans med budget och 
planerar därför göra mer frekventa uppföljningar av ekonomin än vad kommunens styrsystem anger. 
Förvaltningen bedömer att sådan kontinuerlig ekonomiuppföljning kan bidra till en stabilitet i 
organisationen som ger verksamheterna möjlighet att förstärka fokus på nationella mål och nämndsmål.

Handlingsplanen för intern kontroll 2019 har tagits fram av UKF-förvaltningens ledningsgrupp där 
gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen 
har i detta arbete även gjort antagande om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden.

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en strategiskt viktig fråga som ger goda förutsättningar för 
kvalitet i verksamheterna och för att nå uppställda mål i de verksamheter som kultur- och 
fritidsnämnden ansvar för.

De senaste decennierna har intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökat. Ohälsosam 
arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling har blivit mer uppmärksammat på 
arbetsplatser nu än tidigare. Av det skälet har tydligare regler och krav på den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön efterfrågats. Arbetsmiljöverket har därför gjort föreskrifter om organisatorisk och 



social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift har förvaltningen 
fastställt två övergripande mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

De båda målen har arbetats fram tillsammans med representanter för de förbund som är organiserade i 
förvaltningens samverkansgrupp.

Ett arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att säkerställa en balanserad arbetsbelastning och 
en god social arbetsmiljö gör att medarbetare trivs, mår bra och motiveras i sitt arbete. Förvaltningen 
har därför gjort uppföljning av verksamheternas arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetares 
arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del 
av arbetsplatsens gemenskap.

Ekonomiuppföljning
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden 2017 ser 
förvaltningen det särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och genomföra kontinuerliga 
kontroller inom samtliga verksamheter i UKF-förvaltningen. Förvaltningen planerar därför att varje 
månad genomföra kontroll av ekonomiskt utfall i förhållande till budget hos ansvariga chefer samt att 
inför varje ny termin kontrollera aktuell personalbemanning i förhållande till budget. Detta innebär att 
avstämning av ekonomiskt utfall kommer att genomföras varje månad samt att gemensam planering av 
bemanning sker inför kommande terminer.

2 Sammanfattning

Process/rutin Risk Kontrollaktivitet Resultat Åtgärd

Arbetsuppgifterna ryms 
inte inom den egna 
arbetstiden

Kontroll av att 
arbetsuppgifter ryms 
inom den egna 
arbetstiden

 Mindre avvikelse
UKF – förvaltningens 
resultat 3,4  av 5 i 
medarbetarenkät - maj 
2019

Fortsatt arbete för att 
arbetsuppgifterna ska 
rymmas inom den egna 
arbetstiden 

Arbetsmiljö

Medarbetare inte 
upplever sig som en del 
av arbetsplatsens 
gemenskap

Kontroll av om 
medarbetare upplever 
sig som en del av 
arbetsplatsens 
gemenskap

 Mindre avvikelse
UKF – förvaltningens  
resultat 4,2  av 5 i 
medarbetarenkät - maj 
2019

Fortsatt arbete för att 
samtliga medarbetare ska 
uppleva sig som en del av ar-
betsplatsens gemen-skap 

Fokus på ekonomi 
överskuggar 
verksamhetens mål och 
behov

Kontroll av 
ekonomiskt utfall i 
förhållande till budget

 Mindre avvikelse Utveckling av beslutsstöd 
som kopplar samman verk-
samhetsplanering med den 
ekonomiska uppföljningen.

Ekonomiuppföljning

Syfte med 
verksamhetens 
nationella mål och 
nämndsmål uppnås inte

Kontroll av 
personalplanering 
inför varje ny termin

 Ingen avvikelse Utveckling av beslutsstöd 
som kopplar samman verk-
samhetsplanering med den 
ekonomiska uppföljningen.



3 Uppföljning

3.1 Arbetsmiljö

Risk 1: 
Arbetsuppgifterna ryms inte inom den egna arbetstiden

Riskbedömning
16. Mycket Allvarlig

Kontrollaktivitet:
Kontroll av att arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden

Resultat
 Ingen avvikelse

Kontrollansvarig
Staffan Friberg

Risk 2:
Medarbetare inte upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap

Riskbedömning
8. Kännbar

Kontrollaktivitet:
Kontroll av om medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap

Resultat
 Ingen avvikelse

Kontrollansvarig
Staffan Friberg

Kommentar

Arbetsmiljö - kontroll av organisatorisk och social arbetsmiljö
Nämnden bedömer att ökad arbetsbelastning eventuellt kan leda till högre sjukfrånvaro, sämre kvalitet 
och högre kostnader. Nämnden bedömer också att en känsla av utanförskap kan leda till högre 
sjukfrånvaro, sämre kvalitet och högre kostnader. Förvaltningen har därför granskat om medarbetare 
upplever att deras arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden och om samtliga medarbetar 
upplever sig som en den av arbetsplatsens gemenskap.

Den kontrollaktivitet som kopplats till målet är uppföljning med stöd av genomförd medarbetarenkät. 
De båda uppföljningsfrågorna har bedömts med hjälp av enkätfrågorna enligt nedan:

Organisatorisk arbetsmiljö
- Arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden

o Jag blir färdig med mina uppgifter i tid utan att arbeta alltför intensivt.
o Jag har mina arbetsuppgifter under kontroll.
o Jag upplever rimliga krav på mig in min arbetssituation.



Social arbetsmiljö
- Medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap

o Jag får stöd från mina kollegor när jag behöver det.
o Jag upplever en stark laganda med mina kollegor.
o Tilliten är hög mellan mig och mina kollegor.

Granskningen bygger på resultat från medarbetarenkät genomförd i maj 2019 och visar följande 
resultat.

UKF – förvaltningen
I UKF – förvaltningen har 855 av 1 049 (82 procent) besvarat enkäten. De aktuella frågorna uttrycks som 
påståenden i medarbetarenkäten. Respondenten svarar på påståenden i en sifferskala mellan 1 – 5, där 
1 betyder instämmer inte alls och 5 instämmer helt. På förvaltningsövergripande nivå visar svaren på de 
frågor som kopplats till frågan om arbetsuppgifterna ryms inom den egna arbetstiden 3,4 av 5. När det 
gäller om medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap visar resultaten 4,2 av 5.

Kultur och fritid
I kultur- och fritidsverksamheten har 45 av 54 (83 procent) besvarat enkäten. I kultur- och 
fritidsverksamheten visar svaren på de frågor som kopplats till frågan om arbetsuppgifterna ryms inom 
den egna arbetstiden 3,9 av 5. När det gäller om medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens 
gemenskap visar resultaten 4,2 av 5.



3.2 Ekonomiuppföljning

Risk:
Fokus på ekonomi överskuggar verksamhetens mål och behov

Riskbedömning
16. Mycket Allvarlig

Kontrollaktivitet:
Kontroll av ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Resultat
 Mindre avvikelse

Kontrollansvarig
Staffan Friberg

Risk:
Syfte med verksamhetens nationella mål och nämndsmål uppnås inte

Riskbedömning
12. Allvarlig

Kontrollaktivitet:
Kontroll av personalplanering inför varje ny termin

Resultat
 Mindre avvikelse

Kontrollansvarig
Staffan Friberg

Kommentar

Ekonomiuppföljning
Med anledning av den avvikelse som tidigare noterats inom barn- och utbildningsnämnden ser 
förvaltningen det särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och genomföra kontinuerliga 
kontroller inom samtliga verksamheter. Förvaltningen har därför granskat om kontroller görs av 
personalkostnader i förhållande till budget varje månad med samtliga chefer och om personalplanering 
görs inför varje nytt läsår.

Granskningen avser kontroller av personalkostnader i förhållande till budget under perioden 2019-03-01 
– 2019-10-31 samt personalplanering inför läsåret 2019/2020.

I granskningen har två frågor besvarats:
- Följer budgetansvariga chefer varje månad upp det ekonomiska utfallet tillsammans med

ekonom med utgångspunkt i gemensam mall?
- Har varje chef stämt av sin personalplanering med sin verksamhetschef?

Granskningen visar att samtliga enheter gör uppföljning av ekonomin varje månad. 
Verksamhetsövergripande uppföljning sker kontinuerligt. Den verksamhetsövergripande uppföljningen 



görs av verksamhetschef. Resultaten nedan visar den uppföljning som gjorts av ekonomiska utfallet 
tillsammans med ekonom med utgångspunkt i gemensam mall.

Kultur- och fritid
Inom kultur- och fritidsverksamheten har personalkostnader i förhållande till budget samt 
personalplanering inför läsåret 2019/2020 i 4 enheter.

Personalkostnader i förhållande till budget - Samtliga enheter genomför kontinuerlig uppföljning. Totalt 
omfattar granskningen 4 enheter och sju uppföljningsmånader under granskningsperioden. Avstämning 
sker inte under juli månad. Sammantaget ger detta 28 avstämningstillfällen tillsammans med ekonom 
inom kultur och  fritidsverksamhetens verksamhet. Granskningen visar att 16 avstämningar har 
genomförts tillsammans med ekonom under perioden.

Personalplanering inför läsåret 2019/2020 – Den interna kontrollen avser att granska om 
budgetansvarig enhetschef genomfört avstämning av personalplaneringen med överordnad 
verksamhetschef inför läsåret 2019/2020.

Under våren 2019 var kultur- och fritidsverksamheterna organiserade under fyra chefer. Detta innebär 
att fyra avstämningstillfällen ska genomföras. Granskningen visar att avstämning genomförts av samtliga 
rektorer inför läsåret 2019/2020.



4 Analys av uppföljningsarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Organisatorisk och social arbetsmiljö

I syfte att förstärka och vidareutveckla arbetsmiljön i verksamheterna har nämnden lyft fram de två 
inriktningar som Arbetsmiljöverket anger som utgångspunkter för arbetsmiljöarbetet i AFS 2015:4 - den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det utvecklingsarbete som förvaltningen genomför tillsamman 
med de förbund som organiserar medlemmar inom nämndens verksamheter följer dessa båda 
inriktningar. Den risk som noterats är att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls och risken för ohälsa bland 
medarbetarna ökar.

Förvaltningen har därför gjort uppföljning av verksamheternas arbetsmiljö för att säkerställa att 
medarbetares arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever 
sig som en del av arbetsplatsens gemenskap. De båda uppföljningsfrågorna har bedömts med hjälp av 
enkätfrågorna enligt nedan:

Organisatorisk arbetsmiljö
- Arbetsuppgifter ryms inom den egna arbetstiden

o Jag blir färdig med mina uppgifter i tid utan att arbeta alltför intensivt.
o Jag har mina arbetsuppgifter under kontroll.
o Jag upplever rimliga krav på mig in min arbetssituation.

OSA – mål Fråga: 
Medarbetare
nkäten

Svar: 
Medarbet
arenkäten

Arbets-
uppgifterna 
ska rymmas 
inom den 
egna 
arbetstiden

Skala 1 -5
1=Instämmer 
inte alls
5=Instämmer 
helt

UKF – 
förvalt-
ningen

Kultur och
fritid

Arbetsbelast
ning

Jag blir färdig 
med mina 
uppgifter i tid 
utan att arbeta 
alltför 
intensivt 

3,1 3.6

Jag har mina 
arbetsupp-
gifter under 
kontroll 

3,7 4.2

Jag upplever 
rimliga krav på 
mig i min 
arbetssituation

3,5 3.9

Totalt 3,4 3.9

Tabell: Resultat av medarbetarundersökningen i maj, fördelat på verksamheter.

Svaren på de enskilda frågorna anger medarbetare att de i lägst omfattning blir färdiga med sina 
arbetsuppgifter i tid utan att arbeta allt för intensivt (3,6 av 5). De upplever i högre omfattning att de 
har rimliga krav på sig in sin arbetssituation (4,2 av 5). Medarbetarna upplever att de har 



arbetsuppgifterna under kontroll (3,9 av 5).

Resultaten av enkätundersökningen visar att kultur och fritidsverksamheten har högre värde (3,9 av 5,0) 
än förvaltningen som helhet (3,4 av 5,0).

En tänkbar orsak till att kultur- och fritidsverksamheten har högre resultat än de andra verksamheterna 
skulle kunna vara de är organiserade med fasta tider då de möter besökare och elever. Detta gör att 
berörda medarbetare inte behöver omdisponera planerade arbetsuppgifter i samma utsträckning som 
till exempel inom för- och grundskolan. Detta stöds bland att av enkätrespondenternas svar på 
påståendet ”Min arbetsplats är fri från störande inslag som försämrar min arbetsförmåga markant”, där 
också resultaten från kultur- och fritidsverksamheterna visar högre värden än genomsnittet för 
förvaltningen. Se tabell nedan.

Fråga: 
Medarbetar-
enkäten

Svar: 
Medarbet
arenkäten

Skala 1 -5
1=Instämmer 
inte alls
5=Instämmer 
helt

UKF – 
förvalt-
ningen

Kultur och
fritid

Arbetsplats 
och verktyg

Min 
arbetsplats är 
fri från 
störande inslag 
som försämrar 
min 
arbetsförmåga 
markant

2,9 3,4

Tabell: Resultat av medarbetarundersökningen i maj, fördelat på verksamheter. 
Arbetsplats och verktyg.



Social arbetsmiljö
- Medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap

o Jag för stöd från mina kollegor när jag behöver det.
o Jag upplever en stark laganda med mina kollegor.
o Tilliten är hög mellan mig och mina kollegor.

OSA – mål Fråga: 
Medarbetare
nkäten

Svar: 
Medarbet
arenkäten

Samtliga 
medarbetare 
upplever sig 
som en del 
av arbets-
platsens 
gemenskap

Skala 1 -5
1=Instämmer 
inte alls
5=Instämmer 
helt

UKF – 
förvalt-
ningen

Kultur och
Fritid

Relation till 
kollegor:

Jag får stöd 
från mina 
kollegor när jag 
behöver det 

4,4 4,4

Jag upplever 
en stark 
laganda med 
mina kollegor 

4,0 4,0

Tilliten är hög 
mellan mig och 
mina kollegor 

4,1 4,2

Totalt 4,2 4,2

Tabell: Resultat av medarbetarundersökningen i maj, fördelat på verksamheter.

Förvaltningen ser svarens samlade medeltal för de tre frågorna är 4,2 på den 5-gradiga svarsskalan. 
Svaren på de enskilda frågorna anger medarbetare att de upplever en stark lagande med sina kollegor 
(4,4 av 5 ) och att tilliten mellan kollegor är hög (4,0 av 5). De upplever i hög omfattning att de får stöd 
av kollegor när de behöver det (4,2 av 5)

Sammantaget visar granskningen relativt positiva resultat både när det gäller arbetsbelastning och 
relationen till kollegor. Arbetet med att förvalta och förädla det organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöarbetet måste därför fortsätta för att säkerställa organisationens arbetsmiljö och 
verksamheternas attraktivitet över tid. 



Ekonomiuppföljning

I syfte att förstärka och vidareutveckla arbetet med ekonomisk uppföljning har nämnden lyft fram de två 
områden som bedömts som särskilt angelägna att granska. De områdens som granskats är månadsvis 
avstämning av personalkostnader i förhållande till budget och personalplanering inför kommande läsår.
I den kontroll som gjorts har granskningen avgränsats till uppföljning av avstämning avseende utfall av 
personalkostnader varje månad, genom kontroll av personalkostnader i förhållande till budget, med 
ansvariga chefer. Granskning har även gjorts när det gäller budgetansvariga chefers avstämning av sin 
personalplanering, inför kommande läsår, med överordnad chef. Kontroll av avstämning och uppföljning 
av personalplanering har gjorts i samtliga enheter under perioden 2019-03-01 – 2019-10-31. Inom 
kostverksamheten har granskning gjorts av verksamhetens fyra uppföljningsområden, förskola, skola, 
äldreomsorg och personalmatsalen Baklomman. Inom resurscentrum och lärcentrum har granskningen 
gjorts på verksamhetsnivå.

Personalkostnader i förhållande till budget
I granskningen har genomförda avstämningar ställs i relation till möjliga avstämningstillfällen. Antalet 
möjliga avstämningstillfällen bygger att avstämning sker en gång per månad i respektive enhet under 
granskningsperioden. Den beräkning som gjorts visar att det totala antalet möjliga avstämningstillfällen 
inom nämndens verksamheter under perioden 2018-03-01 – 2018-10-31 uppgår till 28. Granskningen 
visar att det totala antalet genomförda avstämningar är 16, det vill säga 57,1 procent.

Ekonomisk avvikelse i förhållande till 
budget
Fråga Kulturskola Bibliotek Fritid 

Lomma
Fritid 
Bjärred

Totalt

Följer budgetansvariga chefer varje månad 
upp det ekonomiska utfallet tillsammans 
med ekonom med utgångspunkt i 
gemensam mall.

Mars 1 1 1 1 4

April

Maj 1 1 1 1 4

Juni

- 

Augusti 4

September 1 1 1 1 4

Oktober 1 1 1 1 4

Avstämningstillfällen 7 7 7 7 28

Genomförda avstämningar 4 4 4 4 16

Skillnad -3 -3 -3 -3 -12

Andel genomförda avstämningar 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% 57,1%

Tabell: Genomförda avstämningar av personalkostnader i förhållande till budget.

Den kontroll som gjorts när det gäller avstämning av personalkostnader visar att samtliga enheter gör 
uppföljning av ekonomin varje månad. Även verksamhetsövergripande uppföljning sker kontinuerligt. 
Den verksamhetsövergripande uppföljningen görs av verksamhetschef. Granskningsresultaten visar att 
den uppföljning som gjorts av ekonomiska utfallet tillsammans med ekonom med utgångspunkt i 
gemensam mall sker kontinuerligt. Vid de tillfällen då det ekonomiska helårsutfallet i förhållande till 
budget blir negativ sker alltid månatlig uppföljning tillsammans med verksamhetschef och ekonom. 
Samtliga enheter gör uppföljning tillsammans med ekonom avseende de tillfällen då ekonomisk rapport 



ska föreläggas nämnden.

Ekonomisk avvikelse i förhållande till 
budget 

Fråga
Kultu1rskola Bibliotek Fritid 

Lomma
Fritid 
Bjärred

Totalt

Har varje chef stämt av sin personalplanering 
med sin verksamhetschef.

Avstämningstillfällen 1 1 1 1 4

Genomförda avstämningar 1 1 1 1 4

Skillnad 0 0 0 0 0

Andel genomförda avstämningar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabell: Personalplanering inför läsåret 2019/2020

I granskningen har genomförd personalplanering ställts i relation till möjliga avstämningstillfällen. 
Antalet möjliga avstämningstillfällen bygger på att personalplanering sker en gång inför kommande 
läsår. Den beräkning som gjorts visar att det totala antalet möjliga planeringstillfällen inom nämndens 
verksamheter under perioden 2019-03-01 – 2019-10-31 uppgår till 4. Granskningen visar att det totala 
antalet genomförda avstämningar är 4, det vill säga 100 procent. Den kontroll som genomförts 
föranleder därför inte någon åtgärd från förvaltningen.

Förvaltningen ser sammantaget behov av ett beslutsstöd som kopplar samman verksamhetsplanering 
med den ekonomiska uppföljningen.




