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1. Sammanfattande analys 

1.1. Nämnden hade god måluppfyllelse 

Vi bedömer att måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2018. 

Vår granskning visar att nämnden i hög grad uppfyllde sina mål. Nämnden 

redovisade ett överskott mot budget på 0,6 miljoner kronor, inklusive det 

balanserade underskottet från tidigare år. Detta innebar att nämndens balan-

serade underskott var återställt vid 2018 års utgång.  

1.2. Nämndens styrning och kontroll var tillräcklig 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak hade en tillräcklig styrning och kontroll 

över sitt ansvarsområde. Granskningen visar att redovisningen av målupp-

fyllelsen var väl strukturerad. Nämndens mål och indikatorer var mätbara. 

Nämnden hade också i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument 

för sin verksamhet. Vi bedömer dock att nämnden behöver se över sin dele-

gationsordning. Nämnden saknade dokumenterad rutin för återanmälan av 

beslut fattade på delegation. Vi bedömer också att kvaliteten i internkon-

trollarbetet kan utvecklas. Bland annat utgick flera av kontrollerna inte från 

nämndens ansvarsområde. 

 

Av protokoll framgick att nämnden tagit del av den ekonomiska uppfölj-

ningen under året och gjort bedömningar av resultatutvecklingen, vilket vi 

bedömer som positivt. Vi bedömer dock att nämndens ekonomiska redovis-

ning i delårsrapporterna och årsrapporten var otydlig.   

 

Sammantaget bedömer vi att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med 

anledning av iakttagelserna i föregående års granskning.  
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1.3. Rekommendationer 

Vi rekommenderar måltidsnämnden att arbeta med följande förbättringsom-

råden: 

Se över delegationsordningen 

• Nämnden bör besluta om en samlad delegationsordning.  

• Nämnden bör besluta om en tydlig rutin för hur beslut på delegation 

ska anmälas till nämnden.  

Utveckla den interna kontrollen 

• Nämnden bör genomföra en riskanalys för sitt ansvarsområde. 

• Nämndens internkontrollplan bör utgå från nämndens riskanalys. 

• Internkontrollplanen bör beskriva vilka kontroller som ska genomfö-

ras, vilka metoder som ska användas, vem som är ansvarig för kon-

trollerna och när uppföljningen av kontrollerna ska vara genomförd. 

• Uppföljningen av kontrollerna bör beskriva hur och när kontrollerna 

har genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

Utveckla den ekonomiska redovisningen 

• Det bör tydligare framgå vad som är årets resultat jämfört med bud-

get och vad som är ackumulerat resultat. 
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2. Bakgrunden till granskningen  

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska landstingets styrelser 

och nämnder. I sin revisionsplan för år 2018 beslutade revisorerna att ge-

nomföra grundläggande granskningar av landstingets samtliga styrelser och 

nämnder.  

I de grundläggande granskningarna prövar revisorerna om styrelserna och 

nämnderna säkerställt att verksamheten är genomförd på ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövar revisorerna 

om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Denna granskning avser den gemensamma måltidsnämnden där Västerbot-

tens läns landsting och Skellefteå kommun är samverkande parter. Nämnden 

ansvarar för måltidsproduktionen vid Skellefteå lasarett.  

2.1. Iakttagelser i granskningen för år 2017  

Revisorerna bedömde att måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse 

för år 2017. Redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten var väl struk-

turerad. Revisorerna bedömde att nämndens mål var mätbara, men rekom-

menderade nämnden att fortsätta utveckla verksamhetsplanen med tydligare 

målvärden. I sitt yttrande till revisorerna svarade nämnden att den följer 

Skellefteå kommuns rutiner gällande målstyrning.  

I granskningen konstaterade revisorerna att nämnden redovisade ett över-

skott för år 2017 på 0,7 miljoner kronor. Detta innebar att nämndens balan-

serade underskott uppgick till -0,7 miljoner kronor vid 2017 års utgång. I 

granskningen rekommenderade revisorerna nämnden att utveckla den eko-

nomiska redovisningen så att det tydligare skulle framgå vad som var årets 

resultat jämfört med budget och vad som var det ackumulerade resultatet. I 

sitt yttrande svarade nämnden att den tog till sig av revisorernas kritik.   

2.2. Revisionsfrågor och metod 

Granskningen avser måltidsnämndens verksamhet år 2018. Syftet med 

granskningen är att ge underlag till revisorerna inför deras ansvarsprövning 

av nämnden.   

Följande revisionsfrågor har varit i fokus:  

1. Har den gemensamma måltidsnämndens måluppfyllelse varit till-

räcklig? 

2. Har den gemensamma måltidsnämnden haft en tillräcklig styrning 

och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde? 

- Är nämndens redovisning av måluppfyllelse tillräckligt  

utvecklad? 

- Har nämnden metoder och system som säkerställer att beslut 

blir genomförda och regler efterlevs? 

- Har nämnden agerat tillräckligt med anledning av rekommen-

dationerna i föregående års granskning? 
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Granskningen är genomförd med stöd av revisionskontorets program för 

grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Programmet innehåller 

bland annat stöd för granskning av nämndens verksamhetsplan, protokoll, 

delårs- och årsrapporter, ekonomistyrning, intern kontroll samt uppföljning 

av tidigare års granskning.  

Revisionsrapporten är kvalitetssäkrad genom att den har granskats av annan 

sakkunnig inom landstingets revisionskontor samt att tjänstepersoner inom 

nämndens verksamhetsområde har fått möjlighet att lämna synpunkter på 

rapportens innehåll.  

2.3. Revisionskriterier 

Analyserna och slutsatserna i granskningen samt vår bedömning av nämn-

dens ansvarsutövande utgår från:  

• Kommunallagen 

• Fullmäktiges reglemente för nämnden 

• Samverkansavtal mellan landstinget och Skellefteå kommun 

• Övriga uppdrag, mål eller direktiv från fullmäktige till nämnden 

• Landstingsstyrelsens anvisningar 
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3. Måltidsnämndens uppdrag 

Måltidsnämnden är en gemensam nämnd för Västerbottens läns landsting 

och Skellefteå kommun. Skellefteå kommun är värdkommun och nämnden 

ingår i kommunens organisation. Det innebär bland annat att Skellefteå 

kommun är ansvarig för beredningen och verkställigheten av nämndens  

beslut.  

 

Nämnden ansvarar för måltidsproduktionen vid Skellefteå lasarett. På Arom 

kök och restaurang tillagas mat till patienter och anställda på sjukhuset, men 

även till äldreboenden och mat för hemleverans till äldre.  

3.1. Kommunallagen 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6§ ansvarar varje nämnd för att bedriva verk-

samhet inom sitt ansvarsområde i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt de bestämmelserna i lag och annan författning 

som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kon-

trollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl-

lande sätt. Detta är tillämpligt även på gemensamma nämnder och således 

även på den gemensamma måltidsnämnden.  

3.2. Fullmäktiges reglemente för måltidsnämnden 

Landstingsfullmäktige och Skellefteå kommunfullmäktige fastställde år 

2013 ett reglemente för måltidsnämnden. Reglementet reviderades i slutet 

av år 2014. Av reglementet framgår att nämnden ansvarar för måltidspro-

duktion i enlighet med det samverkansavtal som kommunen och landstinget 

tecknat.  

3.3. Samverkansavtal  

Av samverkansavtalet framgår att Västerbottens läns landsting och Skellef-

teå kommun är samverkande parter i den gemensamma nämnden. Nämnden 

ska enligt avtalet ingå i Skellefteå kommuns organisation. Skellefteå kom-

mun är arbetsgivare för personalen och ansvarar för beredning och verkstäl-

lighet av nämndens beslut.  

 

Skellefteå kommun ska enligt avtalet fastställa budgeten för nämnden i sam-

råd med Västerbottens läns landsting. Av avtalet framgår att parterna må-

nadsvis ska faktureras för sina förbrukade måltidsportioner. Priset ska utgå 

från det beräknade snittpriset för den budgeterade årsvolymen.   
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3.4. Måltidsnämndens verksamhetsplan 

Måltidsnämnden följer Skellefteå kommuns rutiner för planering och upp-

följning. Skellefteå kommuns målstyrningsmodell innebär att kommunfull-

mäktige först beslutar om övergripande målområden för kommunen och 

därefter verksamhetsmål för nämnderna. För år 2018 beslutade kommun-

fullmäktige om två mål för måltidsnämndens ansvarsområde. I september 

2017 beslutade nämnden om mått och indikatorer för att följa upp målen.  

 

Nämndens mål för år 2018 var följande:  

 

1. Nöjdare kunder genom medskapande 

 

Nämnden beslutade att följa upp målet utifrån tre  

kundundersökningar:  

 

➢ Mat på äldreboende  

➢ Matlådor till hemmaboende 

➢ Mat till landstingets avdelningar 

 

2. Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel  

 

 Nämnden beslutade att följa upp målet via fyra indikatorer:  

 

➢ Andel lagad mat från grunden 

➢ Andel närproducerat 

➢ Andel ekologiska livsmedel 

➢ All kakao som används ska vara fairtrademärkt 

 

Av nämndens verksamhetsplan framgick hur målen skulle bedömas. In-

gångsvärde redovisades för någon av indikatorerna. Det framgick endast för 

det ena målet att indikatorerna skulle jämföras med resultatet för föregående 

år. Av nämndens beslut om målen framgick att båda målen skulle följas upp 

i samband med delårsrapporterna och bokslutet (2017-09-13 § 19). 

Vår kommentar 

Granskningen av måltidsnämndens verksamhetsplan för år 2018 visar att 

strukturen följer Skellefteå kommuns målstyrningsmodell. Nämndens mål 

och indikatorer är mätbara. För majoriteten av indikatorerna framgår hur de 

ska följas upp. Likt tidigare år har nämnden inte specificerat målvärden, 

utan nämnden mäter målen utifrån en ökning mot föregående års resultat.   
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4. Måltidsnämndens verksamhet under år 2018 

4.1. Nämndens styrdokument och protokoll 

Nämnden hade under år 2018 fyra protokollförda sammanträden. Måltids-

nämnden har i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument för sin 

verksamhet.  

 

Granskning av styrdokument visar att nämndens delegationsordning består 

av flera utdrag från protokoll. Delegationsordningen beslutades september 

2014 och sedan dess har nämnden årligen sett över och reviderat den. Dele-

gationsordningen och de ändringar som nämnden beslutat om återfinns i 

protokollen. Nämnden har inte en samlad delegationsordning. Granskningen 

visar också att det av delegationsordningen inte framgår när och hur beslut 

fattade på delegation ska återanmälas till nämnden. Vår granskning av 

nämndens protokoll visar att beslut återanmälts en gång per år i samband 

med att delegationsordningen setts över.  

 

Av tabellen nedan framgår styrdokument som nämnden har beslutat om.   

 

Styrdokument Beslut Vår kommentar 

Underlag för landstings-

plan och budget för år 2018  

Ja Beslut 2016-12-05 § 25 (VLL 2576:1-

2016) 

Verksamhetsplan år 2018 Ja Beslut 2017-09-13 § 19  

Budget år 2018 Ja Beslut 2017-12-11 § 24 (VLL 2640:1-

2017) 

Internkontrollplan 2018 Ja Beslut 2017-12-11 § 25 

Delegationsordning Ja Beslut 2014-09-11 §§ 11-13, 2018-09-10 

§ 19, 2017-09-13 § 17, 2016-09-12 § 19, 

2015-12-08 § 23 

Rutin för att anmäla dele-

gationsbeslut 

Nej  

Attestordning Ja Beslut 2017-12-11 § 24 

Dokumenthanteringsplan Ja Beslut 2016-12-05 § 26, reviderad 2018-

12-11 § 28 

Rutin för ärendeberedning Ja Beslut 2017-05-09 § 10  

Delårsrapport 1 Ja Beslut 2018-05-14 § 9 (VLL 1208:1-

2019) 

Delårsrapport 2 Ja Beslut 2018-09-27 § 18 (VLL 1308:3-

2018) 

Årsredovisning år 2018 Ja Beslut 2019-02-11 § 1 (RS 77:2-2019) 
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Vår kommentar 

Vi bedömer att nämnden behöver se över sin delegationsordning och rutin 

för återanmälan av beslut. Det bör finnas en samlad och aktuell delegations-

ordning. Beslut har återanmälts till nämnden en gång per år. Vi bedömer att 

det är för sällan. Beslut fattade på delegation vinner inte laga kraft förrän 

efter de har anslagits. Vi anser att beslut fattade på delegation bör återanmä-

las vid nästkommande sammanträde. Vi rekommenderar nämnden att be-

sluta om en samlad delegationsordning. Nämnden bör även besluta om en 

tydlig rutin för återanmälan av beslut.   

4.2. Nämndens ekonomistyrning 

Ekonomiskt resultat för år 2017 

Vid 2017 års utgång redovisade måltidsnämnden ett ekonomiskt överskott 

på 0,7 miljoner kronor. Överskottet tillsammans med nämndens balanserade 

underskott från tidigare år på -1,4 miljoner kronor gjorde att nämndens re-

sultat för år 2017 blev ett underskott på -0,7 miljoner kronor.  

Nämndens beredning av 2018 års budget 

Måltidsnämnden lämnade inför år 2018 ett underlag för landstingsplan och 

budget till landstingsstyrelsen. Den 11 december 2017 beslutade nämnden 

om budget för år 2018 med utgångspunkt från givna planeringsförutsätt-

ningar, målen för år 2018 samt nämndens reglemente. Nämndens planerade 

intäkter uppgick till totalt 44,9 miljoner kronor och kostnaderna till 45 mil-

joner kronor. Den tilldelade ramen för den politiska verksamheten var 0,08 

miljoner kronor.  

Nämndens agerande under år 2018 

Vår granskning av nämndens protokoll visar att måltidsnämnden tog del av 

ekonomiska tertialrapporter under året. Resultatet per april visade ett under-

skott på -0,7 miljoner kronor. Nämnden beskrev dock i rapporten ett mindre 

överskott mot budget. Överskottet förklarades av högre intäkter än budgete-

rat. I delårsrapporten per april bedömde nämnden att det ekonomiska resul-

tatet vid årets slut skulle innebära ett mindre överskott. Detta skulle redu-

cera det balanserade underskottet från tidigare år.  

 

Resultatet per augusti visade på ett underskott på -0,9 miljoner kronor. Även 

vid den andra tertialrapporten bedömde nämnden att det skulle bli ett mindre 

överskott vid årets slut. Nämnden konstaterade dock att ökade livsmedels-

priser bidrog till osäkerhet. Nämndens mål att reducera det balanserade un-

derskottet kvarstod.   

 

Vid årets slut redovisade nämnden ett positivt resultat på 0,6 miljoner kro-

nor, inklusive det balanserade underskottet från tidigare år på -0,7 miljoner 

kronor. Nämnden äskade om att balansera resultatet till år 2018.  
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Vår kommentar 

En positiv iakttagelse är att nämndens resultat inklusive det balanserade 

underskottet från tidigare år var positivt vid utgången av år 2018. Detta in-

nebär att underskottet är återställt tidigare än vad nämnden planerade. Enligt 

nämndens plan skulle underskottet vara återställt till år 2020.  

 

Det är också positivt att det framgick av protokoll att nämnden tagit del av 

den ekonomiska uppföljningen och gjort bedömningar av resultatutveckl-

ingen. Nämnden bedömde att resultatet skulle vara positivt vid årets slut i 

båda delårsrapporterna, vilket också stämde med årsutfallet.  

 

Utifrån den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporterna och årsbokslutet 

bedömer vi dock att nämndens ekonomiska redovisning är otydlig. Av de-

lårsrapporten per april och årsbokslutet framgick bland annat av texten att 

nämnden redovisade ett överskott mot budget, samtidigt som redovisningen 

i tabellen indikerade ett negativt resultat för perioden. Det framgick inte 

tydligt vad nämnden grundat sin bedömning på. Av den budget som nämn-

den beslutat om för år 2018 framgick inte att resultatet från tidigare år skulle 

återställas. Detta försvårar bedömningen av utfallet gentemot budget.  

4.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

Måltidsnämnden utgår från Skellefteå kommuns riktlinjer för arbetet med 

intern kontroll.  

 

Riskanalys och internkontrollplan för år 2018 
I december 2017 beslutade nämnden om en internkontrollplan för år 2018. 

Internkontrollplanen beskrev fyra risker och fem kontrollaktiviteter. Av be-

slutet framgick inte om nämnden genomfört någon riskanalys eller värde-

ring av riskerna. Måltidschefen för Skellefteå kommun berättar att inför år 

2018 genomfördes ingen specifik riskanalys för måltidsnämndens ansvars-

område. Istället gjorde Skellefteå kommun en övergripande riskanalys rö-

rande förvaltningen för support och lokaler där måltidsnämndens verksam-

het organisatoriskt ingår.  

 

Kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen bestod både av stickprov och 

uppföljning, men även av åtgärder för att minimera riskerna. Åtgärderna 

bestod av att ta fram nya rutiner och information. Beskrivningen av aktivite-

terna var översiktlig och exempelvis framgick inte hur stickprovet skulle 

genomföras eller till vem information skulle ges.  
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Uppföljning av arbetet med internkontroll för år 2018 
Enligt Skellefteå kommuns rutin beslutade nämnden att redovisa internkon-

trollen för år 2018 samtidigt som årsredovisningen för år 2018. Den 11 feb-

ruari 2019 godkände nämnden uppföljningen av internkontrollen för år 

2018.  

I uppföljningen av internkontrollen redovisades resultatet för nämndens 

samtliga kontroller. Granskningen av uppföljningen visar att flera av kon-

trollerna har genomförts utifrån förvaltningen för supporter och lokaler. Av 

redovisningen framgick inte om kontrollerna genomförts i enlighet med 

internkontrollplanen.  

Av tabellen nedan framgår nämndens arbete med intern kontroll utifrån ett 

antal kontrollfrågor i revisionskontorets granskningsprogram. 

Kontrollfråga Bedömning Kommentar 

Har nämnden upprättat en or-

ganisation för arbetet med den 

interna kontrollen? 

Ja Av internkontrollplanen fram-

gick ansvarig för kontrollerna.  

Har nämnden säkerställt att det 

finns dokumenterade risk-

bedömningar? 

Nej Det saknades en dokumente-

rad riskanalys för nämndens 

ansvarsområde.   

Har nämnden beslutat om en 

internkontrollplan?  

Ja Beslut 2017-12-11 § 25 

Har nämnden säkerställt att 

internkontrollplanen beskriver 

vilka kontroller som ska ge-

nomföras, vilka metoder som 

ska användas, vem som har 

ansvar för kontrollerna och när 

uppföljning ska vara genom-

förd? 

Delvis Förvisso framgick kontroll-

aktiviteter, ansvarig och tid-

punkt för uppföljning. In-

formationen var dock över-

siktlig.   

Har nämnden säkerställt att 

kontroller i internkontroll-

planen är genomförda med 

tillräcklig kvalitet? 

Nej Av uppföljningen framgick 

resultatet av kontrollerna, men 

flera av kontrollerna var inte 

genomförda utifrån nämndens 

ansvarsområde.  

Har nämnden i samband med 

delårsrapporten per augusti 

följt upp arbetet med den inter-

na kontrollen? 

Nej Nämnden följer Skellefteå 

kommuns riktlinjer och följde 

upp internkontrollen samtidigt 

som årsredovisningen.  

Har nämnden senast i samband 

med årsredovisningen till 

landstingsstyrelsen rapporterat 

om resultatet från sin upp-

följning av den interna kontrol-

len?  

Ja Nämnden har rapporterat om 

resultatet av sin uppföljning 

till landstingsstyrelsen (RS 

84:2-2019). Vi bedömde dock 

att uppföljningen inte var till-

räcklig.  
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Kontrollfråga Bedömning Kommentar 

Har nämnden i sin årsredovis-

ning bedömt resultatet av ge-

nomförd uppföljning av intern 

kontroll? 

Nej Nämnden har godkänt upp-

följningen av internkontrollen 

utan någon anmärkning 

(2019-02-11 § 2).  Vår 

granskning visar dock brister i 

nämndens internkontroll-

arbete och vi anser att nämn-

dens bedömning inte är till-

räcklig.   

Har nämnden i sin årsredovis-

ning beslutat om tillräckliga 

åtgärder i händelse av att den 

interna kontrollen visat på bris-

ter? 

Nej Som ovan framgått hade 

nämndens internkontroll-

arbete inte tillräcklig kvalitet. 

Nämnden beslutade inte om 

några åtgärder. Vi bedömer 

att det inte är tillräckligt.   

Vår kommentar 

Vår bedömning är att nämndens arbete med intern kontroll kan utvecklas. 

Det är positivt att nämnden beslutat om en internkontrollplan och följt upp 

samtliga kontroller i planen. Men vi anser att internkontrollplanen och kon-

trollerna måste utgå från nämndens ansvarsområde. Likaså riskanalysen som 

internkontrollplanen utgår från.  

 

Vår granskning visar även att beskrivningen av kontrollerna och metoden i 

internkontrollplanen samt redovisningen av kontrollernas resultat har vissa 

brister. Exempelvis framgick det inte tydligt hur och när kontrollerna skulle 

genomföras. I uppföljningen var det inte heller tydligt om kontrollerna ge-

nomförts i den utsträckning som beskrevs i planen. För några kontroller var 

också resultatet inte tydligt redovisat.  

4.4. Nämndens uppföljning av verksamhetsmål  

Måltidsnämnden har under år 2018 upprättat en delårsrapport per april och 

augusti samt en årsrapport.  

Delårsrapporter 

Måltidsnämnden beslutade den 14 maj 2018 om delårsrapporten per 30 april 

och den 10 september 2018 om delårsrapporten per 31 augusti. I båda rap-

porterna bedömde nämnden att båda målen skulle vara uppfyllda vid årets 

slut. Bedömningen gjordes utifrån utfallet av fyra indikatorer. De fyra indi-

katorerna mätte dock endast ett av målen. Nämnden följde inte upp indika-

torerna för det andra målet.  
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Årsrapport 

Den 11 februari 2019 beslutade måltidsnämnden om sin årsrapport för år 

2018. Rapporten beskrev måltidsverksamheten under året. Nämnden be-

dömde att båda målen, nöjdare kunder genom medskapande och begränsad 

klimatpåverkan inom livsmedel, hade en positiv måluppfyllelse. Av tabellen 

nedan framgår nämndens redovisning av sina indikatorer: 

 

Indikatorer 2015 2016 2017 2018 

1. Andel mat lagad från grunden  68% 69% 70% 72% 

2. Andel närproducerade livsmedel med bageri  

 (i kronor) 

22% 22,3% 22,5% 22,6% 

3. Andel ekologiska livsmedel (i kronor) 12% 10% 9% 8,4% 

4. All kakao som används på Arom ska vara fairtrade 

 märkt 

- - - Ja 

5. Mat på äldreboende (Index på frågan ”tycker  ma-

ten smakar bra” i Socialstyrelsens enkät) 

- 70 72 75 

6. Genomföra 10 djupintervjuer med hemmaboende 

 som har matportioner 

- - - Ja 

7. Enkät VLL (Andel som uppgett mycket nöjd/nöjd 

 på frågor om utseende, smak och helhetsintryck) 

- - 90% 98% 

Vår kommentar 

Vår bedömning är att nämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 

2018. Nämndens mål var i enlighet med övergripande mål för Skellefteå 

kommun. Vidare bedömer vi att nämnden hade en tillfredsställande redovis-

ning av sina mål. 

 

För ett av sina mål har nämnden i båda delårsrapporterna gjort en prognos 

för helår, utan att följa upp målets indikatorer. Vår bedömning är att det inte 

går att prognostisera måluppfyllelsen utan att först mäta målet.  

4.5. Åtgärder med anledning av iakttagelser år 2017 

I 2017 års granskning rekommenderade revisorerna måltidsnämnden att 

utveckla verksamhetsplanen med tydligare målvärden. I sitt yttrande svarade 

nämnden att de följer Skellefteå kommuns rutiner för målstyrning. Vi note-

rar att nämnden fortfarande valt att definiera måluppfyllelsen utifrån om 

utfallet ökat jämfört med tidigare år. Detta innebär att även marginella ök-

ningar innebär positiv måluppfyllelse.  

 

Revisorerna rekommenderade även måltidsnämnden att utveckla den eko-

nomiska redovisningen så att det tydligare framgår vad som är årets resultat 

jämfört med budget och vad som är ackumulerat resultat. Den ekonomiska 

redovisningen för år 2018 är utformad som tidigare år och vi bedömer att 

det fortfarande är otydligt vad som är årets resultat jämfört med budget och 

vad som är ackumulerat resultat.  
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Vår bedömning är att måltidsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder 

med anledning av iakttagelserna år 2017.  

5. Svar på revisionsfrågor 

Vår bedömning är att måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse för 

år 2018 samt att nämnden i allt väsentligt hade en tillfredsställande styrning 

och kontroll över sitt ansvarsområde.  

 

Revisionsfråga Bedömning Vår kommentar 

Är nämndens måluppfyllelse 

tillräcklig? 

Ja Vår bedömning är att nämnden hade 

en tillräcklig måluppfyllelse för år 

2018. 

Är nämndens redovisning av 

måluppfyllelsen tillräckligt 

utvecklad? 

Ja Nämnden hade formulerat mål som 

var mätbara och gick att följa upp. 

Redovisningen av måluppfyllelsen i 

årsrapporten var väl strukturerad.  

Har nämnden metoder och 

system som säkerställer att 

beslut blir genomförda och 

regler efterlevs? 

Delvis Nämnden hade i hög grad beslutat om 

grundläggande dokument för sin 

verksamhet. Nämnden hade beslutat 

om en internkontrollplan för år 2018 

och följde upp den i samband med 

årsrapporten. Vi bedömer dock att 

kvaliteten i nämndens internkontroll-

arbete kan utvecklas.  

Har nämnden agerat tillräck-

ligt med anledning av re-

kommendationerna i föregå-

ende års granskning? 

Nej De brister som uppmärksammades i 

2017 års granskning kvarstår.  
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5.1. Rekommendationer 

Vi rekommenderar måltidsnämnden att arbeta med följande förbättringsom-

råden: 

Se över delegationsordningen 

• Nämnden bör besluta om en samlad delegationsordning.  

• Nämnden bör besluta om en tydlig rutin för hur beslut på delegation 

ska anmälas till nämnden.  

Utveckla den interna kontrollen 

• Nämnden bör genomföra en riskanalys för sitt ansvarsområde. 

• Nämndens internkontrollplan bör utgå från nämndens riskanalys. 

• Internkontrollplanen bör beskriva vilka kontroller som ska genomfö-

ras, vilka metoder som ska användas, vem som är ansvarig för kon-

trollerna och när uppföljningen av kontrollerna ska vara genomförd. 

• Uppföljningen av kontrollerna bör beskriva hur och när kontrollerna 

har genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

Utveckla den ekonomiska redovisningen 

• Det bör tydligare framgå vad som är årets resultat jämfört med bud-

get och vad som är ackumulerat resultat. 
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