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Fa §11 Dnr: FA.2019.63 1.2.7

Intern kontrollplan 2020, fastighet- och servicenämnden - Bokslut

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner slutredovisning av intern kontrollplan
2020, daterad 2021-02-10, enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämndens interna kontrollplan för 2020 omfattade
sju stycken riskpunkter som fastighet- och serviceförvaltningen skulle följa upp.
Under året har förvaltningen arbetat fram åtgärder och nedanstående
kontrollpunkter tas om hand på verksamhetsnivå.

· Risk för konflikt och samarbetssvårigheter vid en
organisationsförändring

· Brist på säkra rutiner för utlämning av handlingar till allmänheten
· Brist på kommunala lokaler med tillgänglighet
· Brist på identifierade evakueringslokaler

Följande punkter är avklarade
· Integrationer mellan system går fel
· Brist på kontroll över behörigheter, del ett IT

Följer med intern kontrollplan 2021, omformulerade
· Otydliga rutiner vid inköp och därmed risk för avtalstrohet
· Brist på kontroll över behörigheter, del två fastighet

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-17 - Faau §8
Intern kontrollplan 2020-bokslut - Nämnd, daterad 2021-02-10.

Beslutet skickas till:
Samtliga chefer på fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
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Fa §12 Dnr: FA.2020.34 1.4.3

Bokslut 2020

Beslut
Fastighet- och servicenämnden beslutar att fastställa bokslut 2020, daterat
2021-02-16, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Nämndens driftresultat 2020 landar på ett plus på 6 183 tkr och nämndens
investeringar går med ett plus på 470 tkr.

Coronapandemin har påverkat förvaltningens serviceleveranser till stor del
under året. Man har fått ställa om och anpassa servicen utifrån nya riktlinjer
och rutiner. Mycket av ordinarie uppdrag har fått stå tillbaka inte minst inom
lokalvården.

Positiva effekter av pandemin inom förvaltningen handlar om snabb omställning
och att många frivilliga ställde upp.

Förvaltningen fortsätter genomgå organisatoriska förändringar i syfte att skapa
bättre förutsättningar för en resurs- och personaleffektiv verksamhet. En av de
främsta utmaningarna framåt handlar om att säkerställa en driftsäker och
ändamålsenlig IT. En annan utmaning handlar om att skapa förutsättningar för
en hållbar och kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av kommunala
fastigheter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-17 - Faau §9
Bokslutsrapport - 2020 - Nämnd, daterad 2021-02-16

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samtliga ansvariga på fastighet- och serviceförvaltningen
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