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Revisionsrapport 2014
”Granskning av ombyggnation av Centralskolan”
Härmed överlämnas rubricerad granskningsrapport.
-Vi vill nu veta hur kommunstyrelsen ställer sig till den bedömning som görs i avsnitt
5.2.1 i rapporten avseende allmänna utskottets vidaredelegering och till viss del styrning
av ärendet.
Bedömning avser att det är kommunstyrelsens allmänna utskottet som 2011-12-06
beslutade ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag, avseende förstudie
lokalprogram/ombyggnadsprogram för Centralskolan. I rapporten bedöms det tveksamt
om utskottets vidaredelegering och därmed till viss del styrning är förenligt med
kommunallagen.

-Vi vill veta hur kommunstyrelsen ställer sig till den bedömning som görs i avsnitt 5.2.2 i
rapporten avseende beredningen av ärendet fram till kommunstyrelsens
igångsättningsbeslut.
Av granskning framgår att ärendet fram till kommunstyrelsens igångsättningsbeslut
hanteras varken av kommunstyrelsen eller dess utskott. Ärendet hanteras istället av
den utsedda styrgruppen. Det framgår även att det är styrgruppen som beslutat att ge
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige om
tilläggsbelopp. I rapporten görs bedömningen att det är tveksamt om denna roll- och
ansvarsfördelning är i enlighet med kommunallagen. Det bedöms att det är
kommunstyrelsen som bör bereda de väsentliga delar som omfattas av
ombyggnadsprocessen.
-Vi vill veta hur kommunstyrelsen ställer sig till bedömningen som görs i avsnitt 5.2.3 i
rapporten avseende möjlighet till tydligare beslutsunderlag för igångsättningsbeslut.
Det bedöms att de handlingar som, enligt investeringspolicyn, krävs i samband med
igångsättningsbeslut finns beskrivna i protokollet. Däremot saknas mer omfattande
kalkyler som specificerar kostnaderna och som ligger till grund för
igångsättningsbeslutet. Det saknas även en detaljerad beskrivning av tidsplanen. I
granskningen gjordes bedömningen att underlagen till grund för igångsättningsbeslutet
kan tydliggöras.
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-Av bedömning i avsnitt 5.2.4 vill vi veta om allmänna utskottet och bildningsutskottet
har delgivit kommunstyrelsen information om ombyggnadsprocessen efter beslut om
igångsättning.
I rapporten bedöms det ändamålsenligt att allmänna utskottet och bildningsutskottet
detaljerat följt ombyggnationen under 2014. Av protokollen framgår dock inte om
kommunstyrelsen delgivits informationen.
-Vi vill också ha besked om vem/vilka som skall ha huvudansvar för beslutade åtgärder
samt inom vilken tid som åtgärderna avses slutföras.
Revisionen önskar svar före 2015-03-20

Rapporten finns också tillgänglig på kommunens webbplats www.grastorp.se

Revisionen i Grästorps kommun

Kjell-Arne Magnusson
Ordf.
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