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Fa §10 Dnr: FA.2021.17 1.2.1

Uppföljning 4 - Bokslut - 2021

Beslut
Fastighet- och servicenämnden fastställer bokslut 2021, daterad 2022-02-25
samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Fastighet- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 4,
bokslut 2021. Bokslut med helårsprognos 2021 ska vara nämndbehandlad
senast den 25:e februari 2022 och skickad för beslut i kommunfullmäktige.

Nämndens driftresultat 2021 landar på ett plus på drygt 8 mnkr. Nämndens
investeringar går med ett plus på drygt 3,5 mnkr. Överskottet på drygt åtta
miljoner kronor i driftbudgeten handlar till viss del om extra ej budgeterade
intäkter för leverans av nya servicetjänster i och med Covid-19 – och till viss
del om lägre personalkostnader iom svårigheter och försiktighet i att
återbesätta vakanta tjänster. En annan orsak till överskottet handlar om ökad
prognososäkerhet bl.a. i och med implementering av nytt ekonomisystem.
Effektiviseringar och förbättringar har även gjorts på flera områden och
nämnden har levererat internservice med fortsatt hög kvalitet under hela
perioden.

Utmaningar framåt handlar framförallt om att skapa förutsättningar för en
hållbar och kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av kommunala
fastigheter. Inte minst i och med att kommunen har ett generellt äldre
fastighetsbestånd med ett stort eftersatt underhåll.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-02-09 - Faau §9
Bokslutsrapport - 2021 - Nämnd (Fastighet- och Service), daterad 2022-02-25

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samtliga ansvariga på fastighet- och serviceförvaltningen
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Fa §11 Dnr: FA.2020.70 1.2.7

Uppföljning av Intern kontrollplan 2021 - Fastighet- och
servicenämnden

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan
2021, daterad 2022-02-07, enligt förvaltningens förslag och skickar den till
kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämndens interna kontrollplan för 2021 omfattade
sex stycken riskpunkter som fastighet- och serviceförvaltningen skulle följa upp.

Under året har förvaltningen arbetat fram åtgärder och nedanstående
kontrollpunkter tas om hand på verksamhetsnivå:

· Brist på fysisk åtkomstkontroll till kommunala lokaler
· Bristande uppföljning av egenkontroller enligt myndighetskrav

Kontrollpunkter som följer med omformulerade till intern kontrollplan 2022:
· Otydliga rutiner vid inköp och därmed risk för avtalsotrohet
· Otillbörlig åtkomst till det interna nätverket

Kontrollpunkter som kommer hanteras på IT-strategisk nivå:
· Hackade interna servrar och därmed risk för allvarligt

informationsläckage
· Brist på digital åtkomstkontroll kommunala system.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-02-09 - Faau §7
Uppfoljning Intern kontrollplan 2021 (Fastigh- och servicenämnden), daterad
2022-02-07.docx

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningens samtliga avdelningar
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Fa §12 Dnr: FA.2021.65

Intern kontrollplan 2022 - Fastighet- och servicenämnden

Beslut
Fastighet- och servicenämnden fastställer intern kontrollplan 2022 för fastighet-
och servicenämnden, daterad 2022-02-03 och skickar den till
kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Nämnden är ytterst ansvarig för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde och varje år ska en intern kontrollplan för utvalda
processer och rutiner tas fram.

Kontrollmoment väljs årligen ut av förvhaltningens verksamhetschefer som
därefter analyseras av nämnden. Sist sammanställs framarbetat underlag till ett
tjänstemannaförslag för beslut på ny intern kontrollplan.

Förvaltningens förslag är att nämnden fastställer intern kontrollplan för 2022
innehållande nedan kontrollpunkter:

· Risk för otillbörlig åtkomst till det interna nätverket
· Risk för brott mot LOU
· Risk för att inte kunna fullfölja grunduppdraget på grund av

personalbrist .

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-02-09 - Faau §8
Intern kontrollplan 2022 - Namnd (Fastighet- och servicenämnden), daterad
2022-02-03.pdf

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningens samtliga avdelningar
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