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Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Sammanfattning

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska och bedöma om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan. 
Revisonens sammanfattande bedömning är att den tillämpade resursfördelningsmodellen i 
stort är tillfredställande. Revisionen har lämnat fem rekommendationer utifrån de iakttagelser 
som revisionen gjort i samband med granskningen.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast 
den 28 februari 2021.

Kommunens svar på revisorernas rekommendationer framgår av tjänsteutlåtandet daterat den 
11 januari 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 11 januari 2021 som svar på revisorernas 
begäran.

Ärendet

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska och bedöma om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan. 
Revisonens sammanfattande bedömning är att den tillämpade resursfördelningsmodellen i 
stort är tillfredställande. Bedömningen är också att resursfördelningsprocessen upplevs som 
tydlig bland annat när det gäller de politiska prioriteringarna, att den är accepterad, 
förutsägbar, enkel, lätt att förstå, transparent och rättvis. Bedömningen är också att den 
upplevs vara sammanhängande och byggd på samma principer från kommun- till nämndnivå.
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Kommunrevisionen lämnar följande rekommendationer med utgångspunkt från de 
iakttagelser som gjorts vid granskningen:

1. Kommunstyrelsen överväger behovet av att tydliggöra kommunens principer för 
resursfördelning i en fastslagen resursfördelningsmodell.

2. Kommunstyrelsen ser över behovet av tydligare begreppsdefinitioner och 
ekonomistyrningsregler.

3. Kommunstyrelsen ser över konsekvenserna av en högre internränta än den nivå som 
SKR rekommenderat, framför allt för kommunens peng till externa aktörer.

4. Kommunstyrelsen i sina analyser inkluderar beräkningar utifrån faktiska 
prisuppräkningars index i relation till föreslagna uppräkningar av pengen för olika 
verksamheter.

5. Barn- och grundskolenämnden involverar rektorerna vid en eventuell kommande 
utredning om behovet av socioekonomisk resursfördelning.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast 
den 28 februari 2021.

Kommunstyrelsens svar på revisorernas rekommendationer

Kommunen arbetar löpande med att förbättra och förtydliga ekonomistyrningsreglerna och 
lämnar följande svar till revisorernas rekommendationer.  

1. Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete under 2020 som beräknas vara klart 
under 2021. Arbetet ska resultera i ett dokument som beskriver kommunens 
styrmodell. Kommunens resursfördelningsmodell är en del av styrmodellen och 
kommer att beskrivas i dokumentet. Därutöver kommer tillämpningsanvisningar till 
dokumentet att tas fram på tjänstemannanivå.

2. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att förtydliga och förbättra 
ekonomistyrningsreglerna och i det arbetet ingår även att förtydliga begrepp och 
definitioner. Dokumentet som beskriver kommunens styrmodell kommer att innehålla 
de viktigaste ekonomistyrningsreglerna med begreppsdefinitioner.

3. Inför varje års budgetprocess gör kommunledningskontoret en genomgång och 
bedömning av budgetförutsättningarna. Ett förslag tas fram och beslutas av 
kommunstyrelsen i planeringsunderlaget (PLU). I PLU anges förutsättningarna för de 
kommande åren och bland annat internräntan. I samband med framtagande av nivå på 
internräntan görs också en bedömning av eventuella konsekvenser av vald nivå för 
verksamheterna. En sådan genomgång kommer även att göras inför planeringen av 
2022 års budget under våren 2021.

4. Kommunledningskontoret har för avsikt att utveckla analyserna kring prisutvecklingars 
index i relation till föreslagna uppräkningar för de olika verksamheterna så att det blir 
tydligare inför kommunstyrelsens beslut om PLU.
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5. Kommunledningskontoret har för avsikt att involvera rektorerna vid en eventuell 
kommande utredning om behovet av socioekonomisk resursfördelning. 

Katarina Kämpe Håkan Larsson
Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor

1. Missiv
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