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 Tjänsteskrivelse inför KSAU gällande bl a 
Kommunrevisionens granskningar  

 
 
 
 
 
 
 

Inför kommande KSAU möte 2020-08-26 har två granskningar från 
Kommunrevisionen besvarats av tjänstemannaorganisationen – gällande 
”Input från medborgare” och lekmannagranskningen gällande 
”Granskning av hyresavtal”. Tyvärr innehåller dessa svar felaktigheter 
och en grov anklagelse som måste bemötas. 
 
Inledningsvis noteras att i inget av tjänsteskrivelserna bemöts resultaten 
av granskningarna, det vill säga Kommunrevisionens bedömningar av 
kontrollmålen eller de rekommendationer som lämnats. Viktigt att 
tillägga är att kommundirektören vid möte med Kommunrevisionen 
2020-08-21 instämde på ett övergripande plan i revisionens slutsatser. 
 
Vad som är värre är att tjänstemannaskrivelsen gällande granskningen 
”Input från medborgare” avslutas med en grov anklagelse mot 
Kommunrevisionens objektivitet: 
 

”Slutligen noteras att revisionens rapporter för andra gången på 
kort tid politiseras genom publika yttranden och omdömen av 
företrädare för revisionen – och att detta dessutom sker innan 
revisionen ens tagit del av yttranden/svar på rapporterna. 
Revisionen ska vara en neutral instans med kommuninvånarnas 
intresse i fokus – inte ett politiskt slagträ.” 

 
Det skall noteras att båda granskningsrapporterna har antagits av en enig 
Kommunrevision som består av fem ledamöter – två från 
Socialdemokraterna och tre från Moderaterna. De publika yttranden som 
nämns består i att press har hört av sig till Kommunrevisionens utpekade 
talesperson (Ordföranden i detta fall) och handlat om att förtydliga 
bakgrunden till att granskningarna initierats, resultatet av dem och 
riskerna som identifierats. Hela revisionen har fått löpande information 
från Ordföranden om kontakterna med media och har uttryckt stöd för 
agerandet. Därmed faller hela argumentationen om politisering. 
 
 



 

Att tjänstemannaorganisationen anser att dess arbetsuppgifter innefattar 
att recensera Kommunrevisionens arbetsmetoder och fälla omdömen 
som ovan anser vi från kommunrevisionens sida är mycket 
anmärkningsvärt. Kommunrevisionen måste vara fri för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 
 
Kommunrevisionen förväntar sig mot bakgrund av detta en ursäkt för 
detta övertramp.  
 
Gällande ”Granskning av hyresavtal” (punkt 21 på dagordningen) anges 
följande i tjänstemannaskrivningen:  
 

”Upprättat förslag till yttrande visar att påståendet att det i 
nuläget inte finns några gällande hyresavtal mellan bolaget och 
kommunen inte är korrekt. Därmed faller revisionsrapportens 
grundläggande tes. Då bedömningar och rekommendationer i 
enlighet med kontrollmål 1-3 (se ovan) till avgörande del vilar på 
felaktiga antaganden, väcks därtill frågor kring giltigheten i 
revisionsrapportens samlade resultat.” 

 
Frågan om hyresavtal finns eller ej är ingen bärande punkt i 
granskningen. De kontrollfrågor som ställs och slutsatser som dras 
handlar om huruvida det finns riktlinjer och rutiner, tydliga roller och 
ansvar samt en löpande uppföljning. Den revisionella bedömningen står 
fast oavsett om det finns några giltiga kontrakt eller ej. 
 
Det är värt att notera att huruvida det finns giltiga hyreskontrakt eller ej 
fortfarande är oklart. Enligt uppgift saknas avtal helt för vissa objekt och 
vissa avtal verkar ej vara giltiga på grund av större förändringar.  
 
Avseende granskningen av ”Input från medborgare” (punkt 22 på 
dagordningen) finns en allmänt hållen kritik om rapportens 
metodologiska uppsättning. I huvudsak verkar kritiken grunda sig på ett 
missförstånd i avgränsningen för rapporten.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunrevisionen i Staffanstorp har under många år haft ett gott 
samarbete med nämnder, tjänstemän och övriga medarbetare i 
kommunen där många granskningar lett till konkreta förbättringar. 
Revisionen företräder kommunens medborgare på uppdrag av 
Kommunfullmäktige och är en viktig del av det demokratiska uppdraget. 
Att agera utan partipolitisk hänsyn är en av hörnstenarna för revisionens 
arbete. 
 
Värt att notera är Kommunrevisionen grundar sitt arbete på SKR´s God 
revisionssed som fastslår följande: 
 

”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som 
bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala 
revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och 
därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning 
och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att 
värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.” 

 
Utöver de två granskningarna ovan har Kommunrevisionen överlämnat 
ytterligare en granskning ”Ekonomisk information till budgetansvariga” 
vilken saknas inför det kommande KSAU mötet.  
 
 

  
På uppdrag av en enig Kommunrevision 
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