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Sammanfattning

Revisionell bedömning

Vår samlade bedömning är att nämndernas ekonomiska styrning inte har fungerat på ett

effektivt och ändamålsenligt sätt under 2016.

Den samlade bedömningen utgår från följande brister:

 Både under 2015 och 2016 har prognoserna för helårsresultatet försämrats under

senare delen av året, detta trots att det skett en ramförstärkning under året. Detta

indikerar att rutinerna för uppföljning inte har fungerat tillfredställande.

 Vård och omsorgsnämnden har inte antagit detaljbudget avseende 2016, vilket

medfört en otillräcklig styrning.

 Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verksam-

heterna och ekonomin. Åtgärdsförslag för att klara det ekonomiska åtagandet sak-

nas eller är inte kostnadsberäknade. Det saknas också konsekvensbeskrivningar av

förslagen.

 Vård och omsorgsnämnden har inte under första två tertialen 2016 beslutat om

några konkreta åtgärder för att få en ekonomi och verksamhet i balans.

 Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla sin upp-

synsplikt.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att kommunens budgetprocess ses över för att få ett bättre underlag

som nämnderna kan ta ställning till. Vi rekommenderar även att någon form av resursför-

delningsmodell som tar hänsyn till exempelvis demografi införs i kommunen.

Vi rekommenderar att kommunen tar fram kostnadsberäknade konsekvensbeskrivningar

för de åtgärder som krävs för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet inom till-

delad budget.

Vi rekommenderar att roller och ansvar i budget- och uppföljningsprocessen tydliggörs.

Flera av nämnderna har under året initierat arbete med att förtydliga enhetschefers an-

svar för budget, vilket vi anser vara positivt. Vår rekommendation är att denna process

utvecklas och förstärks.

Vi rekommenderar att kommunen i sina styrprinciper förtydligar hur avvikelser ska han-

teras.
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1 Inledning

1.1. Bakgrund
Revisorerna ska varje år uttala sig om ansvarsfrågan i revisionsberättelsen. En viktig del i
ansvarsutövandet är att bedöma nämndernas sätt att utöva kontroll. Syftet med gransk-
ningen är att översiktligt bedöma hur nämnderna arbetar med kontroll och uppföljning av
ekonomin.

Under året har det prognosticerade resultatet försämrats vilket leder till frågan hur pro-
cessen med prognos och uppföljning av nämnderna ekonomi hanteras. Mot bakgrund av
det önskar revisorerna genomföra en internkontrollsgranskning av nämndernas arbete
med ekonomistyrning och prognosprocesser.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Fungerar nämndernas ekonomiska styrning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

1.2. Revisionskriterier
Kommunallagen

Kommunal redovisningslag

Beslut fattade i nämnden avseende ekonomistyrning

Övriga relevanta styrdokument

1.3. Kontrollmål
Följande kontrollmål ska besvara revisionsfrågan.

 Hur är följsamheten mot budget och hanteras avvikelser enligt nämndens direk-
tiv?

 Är uppföljnings- och prognosprocessen ändamålsenlig?

1.4. Avgränsning
Projektet avgränsas till nämndernas verksamhet 2015-2016.

1.5. Metod
Granskning av budgetdokument, prognoser, delårsrapport och årsredovisning samt direk-

tiv som skickats ut till verksamhetsansvariga. Intervjuer med berörda tjänstemän och

nämndens ordförande för kommunstyrelsen, barn och utbildning samt vård och omsorg.
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2 Iakttagelser och bedömningar

2.1. Hur är följsamheten mot budget och hanteras av-

vikelser enligt nämndens direktiv

2.1.1. Styrprinciper
Forshaga kommun arbetar efter dokumentet Kvalitets och styrmodell. Styrmodellen be-

skriver övergripande hur den kommunala verksamheten ska styra, följas upp och utvärde-

ras. Modellen utgår från tre perspektiv:

 Vision – visar riktningen

 Strategisk plan – anger de prioriterade målområden samt beskriver hur ekonomi-

och verksamhetsstyrning ska se ut.

 Värdegrund – Anger det gemensamma förhållningssätt om hur kommunen ska ut-

föra sitt uppdrag.

I dokumentet klargörs ansvarsförhållanden samt tidpunkter för ekonomisk rapportering.

I styrprinciperna fastställs att kommunstyrelsen leder och samordnar planering och upp-

följning av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för

att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen planer och ekonomiska ramar efter-

levs genom att följa upp och rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och

hur den ekonomiska ställningen utvecklas under året.

Nämnderna ansvarar för att genomföra sin verksamhet så att de kommunövergripande

målen uppnås inom de angivna ekonomiska ramarna. Nämnderna ansvarar även för den

interna kontrollen inom sina områden samt att eventuella avvikelser analyseras och åt-

gärdas.

Vidare fastställs att ekonomiska rapporter ska lämnas vid varje fullmäktigesammanträde

och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis.
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2.1.2. Iakttagelser
Kommunen har de senaste åren visat underskott inom nämndernas verksamhet. Vår

granskning tar sin utgångspunkt i utfallet avseende 2015.

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista

augusti avseende 2015 redovisas i tabellen nedan:

Driftredovisning per

nämnd, mnkr

Utfall

2015

Budget

2015

Prognos

2015-

08-31

Budget-

avvikelse

Prognos-

avvikelse

Kommunstyrelse -102,3 -104,1 -103,5 1,8 1,2

Valnämnden 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd -277 -271,3 -277,4 -5,7 0,4

Lärande- och arbetsnämnd -37,7 -38,4 -38,4 0,7 0,7

Vård- och omsorgsnämnd -181,1 -170,3 -175,2 -10,8 -5,9

Miljö och byggnämnd -6,1 -5,3 -5,2 -0,8 -0,9

Överförmyndarnämnden -1,4 -1,6 -1,4 0,2 0

Summa nämnderna -605,6 -591 -601,1 -14,6 -4,5

Nämndernas totala överskridande jämfört med budget var 14,6mnkr, barn och utbild-

ningsnämnden och vård och omsorgsnämndens samlade underskott uppgår till 16,5

mnkr. Vård och omsorgsnämnden utfall 2015 var 5,9 mnkr sämre än den prognos som

lämnades i delårsbokslutet.

I delårsbokslutet avseende utfallet efter augusti månad 2016 redovisas prognos för helåret

enligt nedanstående tabell.

Driftredovisning per

nämnd, mnkr

Bokslut

2015

Budget

2016

Prognos

2016

Budget-

avvikelse

Kommunstyrelse -102,3 -106,5 -106 0,5

Valnämnden 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd -277 -278,1 -278,3 -0,2

Lärande- och arbetsnämnd -37,7 -45,2 -48,2 -3

Vård- och omsorgsnämnd -181,1 -179,8 -190,9 -11,1

Miljö och byggnämnd -6,1 -4,4 -4,4 0

Överförmyndarnämnden -1,4 -1,7 -1,7 0

Summa nämnderna -605,6 -615,7 -629,5 -13,8

Kostnadsökningen mellan bokslutet 2015 och prognos för 2016 uppgår till 23,9 mnkr vil-

ket motsvarar 3,9 %. Under åren 2015-2016 är det framförallt nämnderna för barn och

utbildning, vård och omsorg samt lärande och arbete som visat avvikelser mot budget.

Den fortsatta granskningen kommer att inriktas på dessa nämnder samt kommunstyrel-

sen.



Nämndernas ekonomiska styrning

Oktober 2016 6 av 17
Forshaga kommun
PwC

2.1.2.1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har genom sin uppsynsplikt ett ansvar för den ekonomiska utveckling-

en. Enligt de styrprinciper som kommunen antagit ska ekonomisk rapportering ske till

varje kommunstyrelse sammanträde. I budget 2016 anges tidplan då rapportering ska ske.

Sammanlagt lämnas budgetuppföljning vid åtta tillfällen plus årsbokslut. Rapporten som

ska lämnas efter januari sker på en övergripande nivå.

Tabell över resultat och lämnade prognoser samt vidtagna åtgärder av kommunstyrelsen

under 2016 redovisas översiktligt nedan.

Nämndssammanträde Ärende Hantering

2016-02-02 preliminärt resultat

för budgetåret 2015

Noterar informationen

2016-03-22 Budgetuppföljning

och prognos tom

februari. Prognos

för 2016 är -13,6

mnkr

Noterar informationen

2016-04-19 Budgetuppföljning

och prognos tom

mars. Prognos 2016

är -13,7 mnkr

Noterar informationen

2016-05-10 Revidering av bud-

get 2016

Föreslår KF att ge tillskott till Barn

och utbildningsnämnden 3,6 mnkr,

vård och omsorgsnämnden 7,0

mnkr samt nämnden för lärande och

arbete 6,0 mnkr.

2016-06-07 Budgetuppföljning

och prognos tom

april. Prognos 2016

är -15,6 mnkr

Noterar informationen

2016-08-23 Budgetuppföljning

och prognos tom

juli. Prognos 2016

är -5,4 mnkr

Samtliga enhetschefer ska återrap-

portera respektive nämnds budget-

läge vid KSAU 5 september

2016-09-20 Budgetuppföljning

per juli/augusti.

Uppdrag till ekonomikontoret att

tillsammans med vård- och om-

sorgsförvaltningen samt förvalt-

ningen för lärande och arbete göra

en analys av vad som gjort att kost-

naderna skenat under sommaren.

Analysen ska återrapporteras till

kommunstyrelsen.
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2.1.2.2. Vård och omsorgsnämnden
Nämndens ekonomiska utfall redovisas månadsvis med undantag för sommarmånaderna.

Nedan redovisas kostnadsutvecklingen de senaste två åren avseende vård och omsorgs-

nämnden. I budget 2016 ingår den ramförstärkning på 7,0 mnkr som tilldelats nämnden

under året.

Vård och omsorg (tkr) Budget

2015

Utfall

2015

Budget

2016

Prognos

2016

Nettokostnad 170 293,3 181 173,0 179 791,3 190 900

Vård och omsorgsnämnden redovisade ett underskott i bokslutet 2015 som uppgick till –

10 882 tkr. Anledningen till det uppkomna underskottet anges bero på ökade kostnader

inom hemtjänsten till följd av fler beviljade timmar samt ökade kostnader för externa

vårdplaceringar och kostsamma individärenden i kommunens gruppbostäder. Budgetra-

men för 2016 är 1,4 mnkr lägre än utfallet för 2015. Under 2016 har nämnden fått en ram-

förstärkning med 7 mnkr till ökade kostnader inom äldreomsorgen. I budgetförslaget för

2017 kompenseras vård- och omsorgsnämnden med ytterligare 5 mnkr. Detaljbudget av-

seende 2016 har antagits av fullmäktige. Vi har i vår granskning inte funnit någon doku-

mentation att nämnden har behandlat detaljbudgeten innan kommunfullmäktiges beslut

fattats.

Vård och omsorgsnämnden prognosticerar även ett underskott för 2016 som uppgår till –

11,1 mnkr tkr. De prognoser som lämnats under 2016 presenteras kortfattat i nedanstå-

ende tabell.

(Mnkr) avvikelse

mot budget

Bokslut

2015

Januari Februari Mars April Maj Augusti

Vård och omsorg -10,8 -14,5 -12,9 -12,9 -12,9 -13 -11,1

Prognosticerat underskott har under året pendlat mellan 14,5 – 11,1 mnkr, inklusive den

ramförstärkning på 7 mnkr som nämnden tilldelats under året.

Enligt kommunens styrprinciper ska avvikelser mot budget analyseras och åtgärdas. Ta-

bell över resultat och lämnade prognoser samt vidtagna åtgärder av nämnden under 2016

redovisas översiktligt nedan.

Nämndssam-

manträde

Ärende Hantering

2016-01-19 Budget och budgetuppföljning

2015. Preliminärt resultat redovi-

sas muntligt.

Nämnden godkänner informat-

ionen.
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2016-02-16 Information budgetuppföljning

2016. Nämnden informeras om

det ekonomiska läget. Budget i

balans- konsekvensbeskrivning av

föreslagna åtgärder.

Återremiss till förvaltningen

gällande bemanningstäthet. Ger

förvaltningen uppdrag att starta

pilotgrupp inom hemtjänsten,

starta process att initiera nytt

äldreboende, uppdrag till för-

valtningen att införa förenklad

biståndsbedömning.

2016-03-16 Budgetuppföljning och prognos

tom februari. Prognos för 2016 är

-12,9 mnkr

Nämnden godkänner informat-

ionen

2016-04-20 Nämndskrivelse angående ramju-

stering till KS. Budgetuppföljning

och prognos tom mars. Prognos

2016 är -12,9 mnkr

Nämnden godkänner informat-

ionen. Överlämnar skrivelse om

begäran om ramjustering till

KS, beloppet som begärs är inte

definierat.

2016-05-18 Budgetuppföljning tom april Nämnden godkänner informat-

ionen

2016-06-14 Budgetuppföljning tom maj. Pro-

gnos -13 mnkr

Nämnden godkänner informat-

ionen. Kommande pensionsav-

gångar ska noga övervägas om

tjänsterna ska tillsättas eller om

arbetet går att genomföras med

ändrad resursfördelning.

2016-09-14 Budgetuppföljning tom augusti.

Prognos är -11,1 mnkr

Nämnden godkänner informat-

ionen. Kommande pensionsav-

gångar ska noga övervägas om

tjänsterna ska tillsättas eller om

arbetet går att genomföras med

ändrad resursfördelning.

Åtgärdsplaner för att återställa det befarade underskottet har inte presenterats för nämn-

den fram till september månad 2016. Under 2015 har nämnden fattat beslut om kost-

nadsbesparingar. Nämndens uppföljning av dessa besparingsförslag har inte dokumente-

rats på ett tydligt sätt i nämndens protokoll. I våra intervjuer framkommer att det upplevs

som om de diskussioner och ställningstaganden som sker i nämnden inte fullt ut beskrivs

i protokollen. I samband med delårsbokslutet har en lista tagits fram med beslutade åt-

gärder under året.

Vid våra intervjuer framkommer att nämnden inte anser att den budgettilldelning som

fullmäktige beslutat om har varit realistisk. De volymökningar inom exempelvis hemtjäns-

ten som skett de senaste åren har inte nämnden fått kompensation för. Detta har också

framförts till budgetberedningen vid ett flertal tillfällen. En stor brist som påtalas vid in-

tervjuerna är att dagens budgetfördelning inte tar hänsyn till demografi och kommunens

specifika förutsättningar. Nämnden anser att de uppfyller målen avseende ekonomisk

effektivitet och att nämndens kostnader inte avviker från de standardkostnader som an-

vänds som jämförelsematerial. Vidare upplevs en målkonflikt mellan att dels vara kost-
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nadseffektiva i relation till standardkostnader men samtidigt inte klara att hålla de av

fullmäktige uppsatta ekonomiska ramarna. Det saknas en koppling mellan de ekonomiska

ramarna och den faktiska kostnadsnivån.

2.1.2.3. Barn och utbildningsnämnden
De senaste bokslutet visade ett underskott om -5,7 mnkr. Orsaken anges vara ökade kost-

nader till följd av omhändertagande och andra stödinsatser som genomförts under året.

Nedan redovisas kostnadsutvecklingen de senaste fyra åren avseende barn och utbild-

ningsnämnden.

Nettokostnad

(mnkr)

Budget

2015

Utfall

2015

Budget

2016

Prognos

2016

Barn och utbildning 271,3 277,0 278,1 278,3

Kostnaderna under 2015 uppgick till 277 mnkr, medan budget för nästkommande år 2016

är 278,1 mnkr. Under 2015 var kostnaderna för familjehemsvård relativt höga. Nämnden

har under 2016 minskat kostnaderna inom detta område vilket är en starkt bidragande

orsak till att kostnaderna för 2016 är i nivå med budget.

Kostnadsutvecklingen avseende barn och utbildningsnämnden uppgår till 4,4 % mellan

åren 2013-2016, vilket inte kan anses som anmärkningsvärt högt.

Nämnden prognosticerar ett underskott för 2016 som uppgår till – 0,2 mnkr tkr. De pro-

gnoser som lämnats under 2016 presenteras kortfattat i nedanstående tabell.

(Mnkr) avvikelse mot

budget

Bokslut

2015

februari

2016

mars

2016

april

2016

maj

2016

augusti

2016

Barn och utbildnings-

nämnden -5,7 -0,2 -0,2 -2,9 -2,9 -0,2

Årets prognosticerade resultat efter augusti uppgår till -0,2 mnkr, vilket är en förbättring

jämfört med tidigare lämnade prognoser. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att till-

föra nämnden sammanlagt 3,6 mnkr i ramförstärkning.

Tabell över resultat och lämnade prognoser samt vidtagna åtgärder av nämnden under

2016 redovisas översiktligt nedan.

Nämndssamman-

träde

Ärende Hantering

2016-01-19 Uppdrag budgetuppföljning

på enhetsnivå barn- och

utbildningsnämnden 2016

Uppdrag till förvaltningen att

schemalägga systematisk bud-

getuppföljning med förvalt-

ningschef, ekonom, ordförande

och budgetansvarig för enhet-

en med start i februari. Upp-

drag till förvaltningen att ta
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fram agenda till dessa möten.

Uppdrag till förvaltningen att

göra budgetuppföljningen mer

transparent.

2016-02-16 Bokslut 2015 visande under-

skott om -5,7 mnkr.

Godkänner informationen av-

seende bokslut 2015.

2016-03-15 Budgetuppföljning per feb-

ruari

Nämnden tar del av informat-

ionen. Budgetansvariga upp-

manas arbeta aktivt med an-

passning av verksamheterna så

att respektive budget hålls.

2016-04-12 Budgetuppföljning per mars. Nämnden tar del av informat-

ionen.

2016-05-18 Budgetuppföljning per april.

Prognos för 2016 uppgår till

-2,9 mnkr

Nämnden tar del av informat-

ionen. Budgetansvariga upp-

manas arbeta aktivt med an-

passning av verksamheterna så

att respektive budget hålls.

2016-06-14 Budgetuppföljning per maj.

Prognos för 2016 uppgår till

-2,9 mnkr

Nämnden tar del av informat-

ionen. Budgetansvariga upp-

manas arbeta aktivt med an-

passning av verksamheterna så

att respektive budget hålls.

2016-09-26 Delårsrapport presenteras.

Budgetuppföljning per juli

redovisas. Prognos efter au-

gusti uppgår till -0,2 mnkr.

Nämnden tar del av informat-

ionen.

2.1.2.4. Lärande och arbetsnämnd
Rapportering och prognos sker 10 ggr per år, i regel månadsvis med undantag för som-

marmånaderna. Ekonomisk uppföljning presenteras för nämnden vid respektive sam-

manträde. Förvaltningens ekonom träffar respektive enhetschef varje månad för att ge-

mensamt gå igenom verksamhetens utfall. Ekonomen träffar också förvaltningschef och

går igenom de övergripande delarna av förvaltningens verksamhet. Prognos lämnas redo-

visas också vid varje tillfälle.

Vid ett prognosticerat underskott lämnas inte några förslag på åtgärder för att komma i

balans med budgeten.

Nyckeltal ex antal hushåll med försörjningsstöd presenteras inte vid varje rapporterings-

tillfälle utan endast i samband med årsbokslutet. Det är respektive enhet som själva som

sköter rapporteringen till nämnden.
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Nämnden har gett direktiv i samband med budgetarbetet där det ska tas fram förslag till

besparingar av förvaltningen som sedan ska återrapporteras till nämnden.

Nedan visas budget och utfall avseende lärande och arbetsnämnden.

Kostnadsutveckling Mnkr
(nettokostnad)

Budget
2015

Utfall
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Lärande och arbetsnämnd 38,4 37,7 45,2 48,2

Nämnden har de senaste åren inte haft några kraftiga avvikelser från beslutad budget.

2.1.3. Bedömning
Som vi noterar i vår granskning fanns det tecken på att budgeten 2016 avseende vård och

omsorgsnämnden inte tillräcklig i förhållande till verksamheten med tanke på det under-

skott som redovisades i bokslutet 2015.

Anledningen till det uppkomna underskottet under 2015 angavs till höga kostnader inom

hemtjänst samt externa vårdplaceringar. Vi kan konstatera att det vid ingången av 2016

fanns obalanser i nämndens budget. Detta stöds av den prognos som redovisades för

nämnden efter januari månad som visade ett underskott för 2016 av -14 mnkr. Denna

information har redovisats för kommunstyrelsen i enlighet med de antagna styrprinciper-

na. Vi kan i vår granskning inte se att detta föranlett några konkreta åtgärder från kom-

munstyrelsens sida.

Vård och omsorgsnämnden har inte under första två tertialen 2016 beslutat om några

konkreta åtgärder för att få en ekonomi och verksamhet i balans, med undantag för begä-

ran om extra budgetförstärkning som skickats till kommunstyrelsen efter nämndsamman-

trädet i april.

Både under 2015 och 2016 har prognoserna för helårsresultatet försämrats under senare

delen av året. Detta indikerar att rutinerna för uppföljning inte har fungerat tillfredstäl-

lande.

En viktig del av den ekonomiska styrningen är nämndens budget. Vård och omsorgs-

nämnden har inte fattat beslut om detaljbudget för nämndens verksamhet vilket innebär

att möjligheterna att styra verksamheten kraftigt försvagats.

Sammanfattningsvis bedömer vi att kontrollmålet inte är uppfyllt.

2.2. Är uppföljnings- och prognosprocessen ändamåls-

enlig?

Vid våra intervjuer framkommer att processerna för uppföljning och prognoser följer

kommunstyrelsen anvisningar och direktiv. Med hänsyn till vår risk och väsentlighetsbe-

dömning kommer vi att fokusera vår granskning på Kommunstyrelsen, Vård- och omsorg

samt barn och utbildningsnämnden i denna del.
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2.2.1. Iakttagelser

2.2.1.1. Vård och omsorgsnämnden
Rapportering till kommunstyrelsen i Forshaga har skett enligt fastslagen tidplan för eko-

nomisk rapportering, vilket innebär månatliga ekonomiska rapporter årligen inklusive

årsbokslut, med undantag för sommarmånaderna då inget nämndsammanträde är plan-

lagt. Prognosarbetet har delvis förändrats inför 2016. Numera görs uppföljning även per

ansvarsområde och inte som tidigare enbart per verksamhetsområde. Varje månad får

respektive chef enhetens ekonomiska utfall skickat till sig. Detta görs idag av controller.

Inför varje ekonomisk rapportering träffas controller och enhetschefer för att gå igenom

den senaste månadens resultat. Prognos för helåret lämnas också månadsvis. När samt-

liga enheter lämnat prognos gör controller en sammanställning av hela nämndens verk-

samhet. Denna sammanställning går förvaltningschef tillsammans med controller igenom

för att senare lämna en prognos för hela förvaltningen. Prognos och utfall redovisas för

nämnden vid ordinarie sammanträde.

Den ekonomiska rapporteringen till nämnden består av nettokostnader per verksamhet

där periodens utfall, periodens budget, årets budget samt prognos för helåret framgår.

Kompletterande statistik med exempelvis beviljade timmar inom hemtjänsten mm redo-

visas systematiskt för nämnden.

Rapportering till kommunstyrelsen sker på en mer aggregerad nivå i enlighet med den

rapportmall som samtliga nämnder använder.

Under året planeras utbildning att genomföras för samtliga enhetschefer avseende upp-

följning av ekonomi och planering av verksamhet. Organisationen har också förändrats

genom att enhetschefer ska vara placerade nära den verksamhet som de ansvarar för.

2.2.1.2. Barn och utbildningsnämnden
Nämnden följer kommunstyrelsens rapporteringsperioder och redovisar utfall och pro-

gnos månadsvis. Rektorer och enhetschefer träffar controller varje månad för att gå ige-

nom utfall och prognos för helåret. Planering av dessa möten sker i samband med av för-

valtningen tar fram sin årsplanering. Fasta datum sätts för genomgång av ekonomin och

dessa möten är prioriterade. Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, rek-

tor/enhetschef, controller samt nämndens ordförande deltar i dessa möten. Inför mötet

ska respektive rektor/enhetschef gå igenom ett frågeformulär med följande rubriker:

 Kommentera resultat mot budget på ett analyserande sätt

 Vilka konkreta åtgärder kommer du att vidta för att hålla budget

 Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå dina möjligheter att nå goda re-

sultat

 Vad händer på din enhet den närmaste månaden

Det nya arbetssättet har gjort att spårbarheten ökat samt att det blir enklare att följa ut-

vecklingen långsiktigt.
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Den rapporteringsmall som används för att redovisa till barn och utbildningsnämnden är

delvis omgjord sedan tidigare, enligt direktiv från nämnden för att göra den mer transpa-

rent.

Vid våra intervjuer framkommer att diskussioner om hur nämnden ska arbeta med eko-

nomifrågor startade under 2015. Tidigare var det inte så mycket diskussion angående

ekonomi och uppföljningen var svår att följa. Den nya uppföljningsmodellen har gjort det

lättare att se vilka områden som inte klarar sin budgetram vilket gör det enklare att vidta

rätt åtgärder. Tidigare upplevdes att det var mer inslag av uppföljning och inte styrning av

verksamheten, vilket har förändrats nu.

2.2.1.3. Kommunstyrelsen
Nya mål och riktlinjer avseende ekonomistyrning har tagits fram inför 2016. Från och

med i år tar respektive nämnd med sig både över- och underskott till nästa budgetår. Efter

att bokslutet är färdigt ska kommunfullmäktige bedöma hur mycket at nämndernas resul-

tat som ska föras med till nästa budgetår. I våra intervjuer framkommer att ett av målen

med de nya styrprinciperna varit att tydliggöra mål och hur resultat mäts för att under-

lätta fullmäktiges bedömning av hur mycket av resultatet som ska föras över.

Kommunen arbetar inte i dag med någon resursfördelningsmodell i sitt budgetarbete. För

att kunna ta hänsyn till kommunens specifika förutsättningar har standardkostnader an-

vänts i samband med budget för 2016. Vård- och omsorgsnämnden kompenseras med 7

mnkr under 2016 samt ytterligare 5 mnkr i budget 2017. Vid våra intervjuer framkommer

att man anser att arbetet med att kommunicera med nämnderna bedrivs på ett systema-

tiskt sätt. Ekonomifunktionen kommer också att förstärkas med en ny heltidstjänst.

Vid våra intervjuer framkommer synpunkterna att det i de ekonomiska styrprinciperna är

klarlagt att respektive nämnd ska ta fram ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med

prognosticerade underskott. Avvikelser ska analyseras och om nämnden inte klarar att

fullfölja sitt uppdrag ska nämnden tillskriva kommunfullmäktige så att de kan fatta beslut

om en eventuell omfördelning av budget.

Respektive facknämnd äger frågan men återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Kommunen arbetar inte idag med en resursfördelningsmodell. Däremot har det gjorts

försök att fånga förändringar i demografi mm när standardkostnader har använts för att

fördela resurser. Tanken är att kommunen i framtiden ska införa en modell där demografi

och nyckeltal ska vara vägledande för att fördela resurser. Vid våra intervjuer framkom-

mer att ett mål är att kommunens kostnader ska jämföras med andra liknande kommuner

för att säkerställa att inte någon del är alltför kostnadsdrivande. Information som fram-

kommer i budgetuppföljningarna under året ska också vara en del i budgetarbetet.

2.2.2. Bedömning
I vår granskning har vi noterat att det finns övergripande styrande principer som antagits

av kommunstyrelsen. Rapportering sker på ett strukturerat sätt. Det faktum att progno-

serna har försämrats under senare delen av året avseende 2015-2016 innebär dock att det

finns en del brister i hur de ekonomiska prognoserna tas fram. Det har skett vissa föränd-

ringar i hur de enskilda nämnderna arbetar med prognoser och uppföljning och den eko-

nomiska rapporteringen upplevs som mer transparent och lättförståelig idag.
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Under 2016 har förändringar i både arbetssätt och förstärkning inom ekonomistödet till

verksamheten genomförts. Barn och utbildningsnämndens modell med månadsgenom-

gångar där en fastlagd agenda finns är enligt vår bedömning ett bra underlag för en effek-

tiv budgetstyrning. Enligt vår bedömning är kontrollmålet delvis uppfyllt.
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3 Revisionell bedömning

Vår samlade bedömning är att nämndernas ekonomiska styrning inte har fungerat på ett

effektivt och ändamålsenligt sätt under 2016.

Den samlade bedömningen utgår från följande brister:

 Både under 2015 och 2016 har prognoserna för helårsresultatet försämrats under

senare delen av året, detta trots att det skett en ramförstärkning under året. Detta

indikerar att rutinerna för uppföljning inte har fungerat tillfredställande.

 Vård och omsorgsnämnden har inte antagit detaljbudget avseende 2016, vilket

medfört en otillräcklig styrning.

 Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verksam-

heterna och ekonomin. Åtgärdsförslag för att klara det ekonomiska åtagandet sak-

nas eller är inte kostnadsberäknade. Det saknas också konsekvensbeskrivningar av

förslagen.

 Vård och omsorgsnämnden har inte under första två tertialen 2016 beslutat om

några konkreta åtgärder för att få en ekonomi och verksamhet i balans.

 Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla sin upp-

synsplikt.

Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras vidare i kontrollmålen som berörts i gransk-

ningen och som presenteras i rapporten.

Vård och omsorgsnämnden har redovisat underskott avseende både 2015 och 2016, samt-

liga prognoser som nämnden redovisat under 2016 har visat ett underskott. Åtgärdsplaner

finns inte tydligt återgivna i nämndens protokoll eller i den rapportering som skett till

kommunstyrelsen.

I den analys av bokslutet som redovisas i årsredovisningen för 2015 konstateras att under-

skottet avseende 2015 bla beror på ökade kostnader inom hemtjänsten till följd av fler

beviljade timmar. I samband med budgetarbetet 2016 borde enligt vår bedömning ett för-

slag till hur finansieringen av denna utökning ska ske finnas dokumenterat. Förslaget bör

även inkludera konsekvensbeskrivningar av de åtgärdsförslag som presenteras för att

nämnden ska kunna fatta välgrundade beslut.

Vi kan konstatera att det under 2016 funnits brister i den ekonomiska styrningen av verk-

samheten avseende vård och omsorgsnämnden, och för detta har enligt vår bedömning

även kommunstyrelsen via sin uppsiktsplikt ett ansvar.
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3.1. Rekommendationer
Vi rekommenderar att roller och ansvar i budget- och uppföljningsprocessen tydliggörs.

Det är viktigt att ge utrymme för analys av resultat och dess konsekvenser för verksam-

heten. Det skulle ge större tillförlitlighet i nämndens beslutsunderlag. Barn- och utbild-

ningsnämnden har en månatlig uppföljningsprocess som ur ett styrningsperspektiv är

effektiv och ändamålsenlig. Vår rekommendation är att denna process införs även i kom-

munens övriga nämnder.

Forshaga kommun vill vara en lärande organisation. För att utveckla och effektivisera

kommunens verksamheter uppmanar vi styrelsen och nämnderna att aktivt söka och ta

lärdom av hur andra kommuner samt alternativa utförare bedriver sin verksamhet för att

optimera resursutnyttjandet.

Flera av nämnderna har under året initierat arbete med att förtydliga enhetschefers an-

svar för budgetprocessen, vilket vi anser vara positivt. Vår rekommendation är att detta

arbete prioriteras.

Vi har i vår granskning noterat att det finns brister avseende nämndernas ekonomiska

styrning. En bidragande orsak enligt vår bedömning är att det saknas dialog och kommu-

nikation mellan nämnder och budgetberedning. Det upplevs också att det finns en otyd-

lighet hur avvikelser jämfört med budget ska hanteras avseende åtgärdsplaner. Vi re-

kommenderar att kommunen förtydligar detta i sina styrprinciper.

För att nämnderna ska kontrollera sin ekonomi, är det viktigt att det finns en långsiktig

planering av verksamheten. Vi rekommenderar att kommunens budgetprocess ses över

för att få ett bättre underlag som nämnderna kan ta ställning till. Vi rekommenderar även

att någon form av resursfördelningsmodell som tar hänsyn till exempelvis demografi in-

förs i kommunen. En sådan modell skulle kunna vara uppbyggd så att nämndernas budget

förändras utifrån hur behoven i respektive verksamhet förändras. Om behoven i en verk-

samhet ökar, så tillförs medel. Om behoven minskar, minskar också nämndens budget.

Detta skulle öka förtroendet för budgeten och möjliggöra för nämnderna att bedriva verk-

samhet inom tilldelad budget.

Vi rekommenderar slutligen att kommunen tar fram kostnadsberäknade konsekvensbe-

skrivningar för de åtgärder som krävs för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksam-

het inom tilldelad budget.
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