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Revisorerna i Tomelilla kommun

datum 2022-03-22
Till
Fullmäktige i Tomelilla kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Vidare har vi, genom att
vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag och genom utsedda revisorer i kommunens
kommunalförbund.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
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Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
”Revisorernas redogörelse”.
Utifrån resultatet av årets granskningar av byggnadsnämnden och utifrån den
styrning, uppföljning och beslut som skett av byggnadsnämnden under året,
bedömer revisorerna att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att utföra nämndens uppdrag enligt planoch bygglagen. Även JO har lyft fram kritik mot byggnadsnämnden för brister i
handläggningen av ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen.
Vidare konstaterar vi att byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse
om -2,2 mnkr. Enligt nämndens redovisning beror underskottet på dubbla
personalkostnader på grund av uppsägningar, inhyrda konsulter samt att nämnden
inte har förmått nå upp till budgeterade intäkter. Nämnden har under året ej fattat
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beslut om några åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen har inte
ställt krav på byggnadsnämnden gällande framtagande av handlingsplan under
2021 med hänvisning till nämndens pågående utvecklingsarbete.
Revisionen bedömer vidare att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning
vidtagit åtgärder och genomfört förändringar av verksamheten för att komma till
rätta med de avvikelser som uppmärksammats vad gäller uppföljning av
obehandlade tillsynsärenden samt för att tillse att verksamheten har tillräckliga
resurser för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. Därtill bedömer
revisionen att kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning och
ledning av kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för samtliga
nämnder/styrelse, i högre utsträckning behöver tillse att det finns en tydlighet
kring hur personalresurser ska säkerställas och följas upp i verksamheten för att
fullgöra nämndens uppdrag.
Revisionen ser positivt på de förbättringsåtgärder som påbörjats under året inom
byggnadsnämnden vad gäller rekrytering av personal samt arbetet med att
utveckla och tydliggöra interna rutiner för arbetet med bygglovsprocessen men
vill understryka vikten av att nämnden har en aktiv och tydlig styrning,
uppföljning och kontroll för att nå nämndens ekonomiska mål och
verksamhetsmål.
Vi bedömer att byggnadsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån de bedömningar som
gjorts ovan. Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Tomelilla
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att byggnadsnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig vad
gäller uppföljning och kontroll av tillsynsärenden samt för att tillse att
verksamheten har tillräckliga resurser för att säkerställa en rättssäker
myndighetsutövning. Vi bedömer att styrelsen och övriga nämnders interna
kontroll har varit tillräcklig.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Anita Ullmann har p.g.a jäv inte deltagit i granskningen av
överförmyndarnämnden.
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