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Revisorerna i Linköpings kommun 

 Till kommunfullmäktige i Linköping 

Organisationsnummer 212000-0449 

    

Revisionsberättelse för barn- och ungdomsnämnden år 

2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i barn- 

och ungdomsnämnden för verksamhetsåret 2020. 

Nämnden 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 i verksamheten och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 

som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Vi noterar att barn- och ungdomsnämnden redovisar att fyra av tio mål är uppfyllda, två 

mål har inte uppnåtts och fyra mål har delvis uppnåtts. Coronapandemin har till viss del 

påverkat måluppfyllelsen. 

Vi bedömer att barn- och ungdomsnämnden följt upp och redovisat resultaten för alla 

delarna i målkedjan.  

Vi har svårt att bedöma måluppfyllelsen eftersom varken reglemente eller andra 

anvisningar tydligt beskriver vad som ska gälla för bedömning av måluppfyllelsen. Vi 

kommer under 2021 att följa detta noggrannare. 

Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete av den interna kontrollen i förvaltningen. Vi 

ser positivt på detta. Vi anser däremot att nämnden inte är engagerad i tillräcklig 

utsträckning i arbetet med intern kontroll. Vi menar att nämnden löpande bör följa 

internkontrollarbetet och vara väl insatt i riskanalyser och prioriteringar.  

Det har skett ett omställningsarbete kring hanteringen av coronapandemin i nämndens 

verksamheter. Nämndens anser dock att det i dagsläget är svårt att bedöma effekterna av 

pandemin på verksamheterna och för barn och ungas utveckling. 

Vi bedömer sammantaget att barn- och ungdomsnämnden i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att barn- och ungdomsnämndens interna kontroll har varit tillräcklig, men 

anser att nämnden inte är involverade i tillräcklig utsträckning i arbetet.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och för 

enskilda ledamöter i nämnden. 
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Linköping den 12 mars 2021 

 

 

Gunnel Öman Gennebäck  Rutger Starwing 

 

 

Margareta Ossbahr Berit Karlsson Lehnér  Staffan Danielsson 

 

 

 


