
FORSHAGA KOMMUN 

Kommunrevisorerna 

 

 

 

      Kommunfullmäktige 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FORSHAGA KOMMUN 2018 

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2018. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den om-

fattning och den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga 1, ”Reviso-

rernas redogörelse”. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom 

ett positivt resultat om 0,6 mkr, vilket är 12,9 mkr sämre än budgeterat. Vi bedömer att 

kommunens ekonomiska situation och utveckling är djupt oroande efter 2018 års resul-

tat. Kommunen klarar endast ett av tre finansiella mål.  

Stora avvikelser finns i nämndernas budgetföljsamhet vilket gör att vi bedömer den eko-

nomiska styrningen som otillfredsställande. Sammanlagt redovisar nämnderna ett bud-

get-överskridande om 17,7 mnkr. De största underskotten finns inom barn- och utbild-

nings-nämnden -11,2 mnkr och vård- och omsorgsnämnden -5,1 mnkr. Vi ser särskilt 

allvarligt på barn- och utbildningsnämndens överskridande. I årsredovisningen anges att 

under-skottet framförallt beror på alltför höga personalkostnader. Under våren var pla-

neringen att tjänster skulle avslutas, men anpassningar har inte verkställts. Nämndernas 

avvikelse mot budget ställer stora krav på anpassning av verksamheten eller ökad bud-

gettilldelning till nämnderna. 

Prognossäkerheten är i stort god. Resultatet i bokslutet avviker netto med 1,8 mnkr mot 

prognosen i delårsbokslutet. Dock avviker nämndernas resultat kraftigt från andra pro-

gnoser, vilket ur styrningssynpunkt inte är tillfredsställande. Det är framförallt barn- och 

utbildningsnämndens och lärande- och arbetsnämndens resultat som kraftigt avviker 

från lämnade prognoser under hösten..  
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Efter genomförd granskning av 2018 års verksamhet framför vi följande: 

 Vi bedömer att resultatet för 2018 endast är förenligt med ett av de tre finansiella 

mål kommunfullmäktige beslutat om. 

 Vi bedömer att verksamhetens utfall bara delvis är förenligt med fullmäktiges över-

gripande mål för verksamheten.  

 Vi tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ beviljas ansvarsfrihet.  

 Vi tillstyrker att de gemensamma nämnderna miljö- och byggnämnden, samver-

kansnämnden om IT-frågor, överförmyndarnämnden, drifts- och servicenämn-

den och hjälpmedelsnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämn-

der beviljas ansvarsfrihet. 

 Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlig-

het med den kommunala redovisningslagen.  

 

Forshaga den 25 mars 2019 

 

Gunnar Ström      Monica Swensån 

 

Hans Lindquist     Gunilla Björk 

       

Håkan Sundholm 
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         Bilaga 1 

 

REVISORERNAS REDOGÖRELSE 

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verk-

samhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningarna syftar till att ta reda på 

om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom 

nämnderna är tillräcklig. 

Revisionens synpunkter har regelmässigt kommunicerats med ansvarig nämnd och 

styrelse i form av skriftliga granskningsrapporter. Dessa har enligt fastställt revis-

ionsreglemente löpande överlämnats till kommunfullmäktige. 

Vårt anslag i budgeten har disponerats på det sätt som framgår av budgetavräkningen. 

Public Sektor inom PwC har biträtt oss vid revisionen. 

De granskningar som utförts under året har fördelats enligt nedanstående: 

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Vi bedömer att kommunstyrelsens former för ledning, samordning och uppsikt i stort är 

tillfredställande. Vi anser dock att kommunstyrelsens former för uppsikt över att nämn-

derna följer de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om för respektive verksam-

het har brister och att arbetet måste fortsätta för att långsiktigt trygga kommunens ut-

veckling. 

Vi bedömer också att barn- och utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden, 

vård- och omsorgsnämnden och miljö- och byggnämnden har brister i sin styrning av 

verksamheten i förhållande till de av fullmäktige beslutade ekonomiska ramarna.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga nämnder har tillfredställande former för sin 

styrning och kontroll över verksamheten. 

Kommunens delårsrapport 

Granskningen har syftat till att bedöma om delårsrapporten upprättats i enlighet med 

den kommunala redovisningslagens intentioner, om delårsrapporten ger tillfredställande 

information om verksamhetens utfall, om delårsrapporten uppfyller kravet på rättvi-

sande räkenskaper samt om delårsrapporten är tillräckligt dokumenterad. Granskningen 
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ska även ge ett underlag för revisorernas bedömning av om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet, när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller de formella krav som stipuleras i den kommu-

nala redovisningslagen. Vi bedömer dessutom att delårsrapporten i allt väsentligt redovi-

sar ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning. 

Delårsrapportens innehåll och utformning motsvarar de krav som ställs i den kommu-

nala redovisningslagen. Resultat- och balansräkningarna är specificerade. Periodisering-

ar har gjorts av alla väsentliga poster. 

Granskning Attraktiv arbetsgivare. 

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnderna säkerställer att arbetet med 

att uppnå fullmäktiges mål om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare sker på 

ett ändamålsenligt sätt.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställer att 

arbetet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som po-

tentiella medarbetare, sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskning uppföljning och aktiva åtgärder för effektiv målstyrning 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna genom sin uppföljning identifie-

rar förbättringsåtgärder som genomförs som grund till att säkerställa måluppfyllelse och 

god ekonomisk hushållning.  

Vår samlade bedömning är att nämnderna inte säkerställer en ändamålsenlig uppfölj-

ning och aktiva åtgärder för effektiv målstyrning. Granskningen visar att kvalitets- och 

styrmodellen inte följs i tillräcklig utsträckning. Detta grundar vi i våra iakttagelser av 

att; uppföljning av verksamhetsmått sker för sällan, att åtaganden inte följs upp och att 

analyser av utfall och beslut om förbättringsåtgärder inte sker i tillräcklig utsträckning. 

Vår bild är att uppföljning av mål kopplat till ekonomi hanteras på ett mer ändamålsen-

ligt sätt. 

Möjligheten till regelbunden uppföljning av verksamhetsmål begränsas genom att fast-

ställda mått enbart går att följa upp halvårsvis eller årsvis och att nämnderna i begränsad 

utsträckning fastställt egna mått som möjliggör en mer frekvent uppföljning av verk-

samheterna. Detta bedömer vi är en tydlig brist som gör det svårt för kommunfullmäk-

tige att få en tydlig bild av hur arbetet med mål och resultat fortskrider. 
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Granskning av lokalförsörjning äldreomsorgen. 

Syftet med granskningen är att undersöka om vård- och omsorgsnämnden och kommun-

styrelsen säkerställer att arbetet med lokalförsörjning för äldreomsorgen sker på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kon-

troll.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnden delvis bedriver lokalför-

sörjningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Granskning av kommunens insatser kring vuxnas individutveckling mot en 

egen försörjning. 

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnden säkerställer en ändamålsenlig 
styrning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot en egen försörj-
ning.  

Vår samlade bedömning är att nämnden endast delvis säkerställer en ändamålsenlig 

styrning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot egen försörjning. 

Granskning av IT-säkerhet. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunens organisation och intern kon-

troll när det gäller IT-säkerhet är ändamålsenlig och tillräcklig.  

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunens organisation 

och interna kontroll när det gäller IT-säkerhet delvis är ändamålsenligt och tillräcklig. 

Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre. 

Forshaga kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 

kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 

Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en ge-

mensam granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. En styrgrupp bestå-

ende av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. 

KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland (granskning-

en genomfördes 2018 därav ”Landstinget i Värmland”) och kommunerna har inrättat 

ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, 

i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre.  

Granskningen har avsett alla verksamhetsformer inom vårdkedjor och läkemedel för 

äldre som förekommer inom landstinget och de deltagande kommunerna. Även gräns-
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snittet mellan enheter inom respektive huvudman har ingått i granskningen. Ett särskilt 

fokus har avsett vårdkedjan för demensvården. I granskningen ingår även en uppföljning 

av den tidigare granskningen från 2014. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktö-

rer, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för kommu-

nerna och landstinget. 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

Vår sammanfattande bedömning är att Landstinget i Värmland och kommunerna ge-

mensamt har i allt väsentligt inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer och 

rutiner för informationsöverföring även om det i granskningen framkommer en rad om-

råden där det finns förbättringsområden för att bättre tillgodose behov av vård och om-

sorg om äldre. 

Precis som i tidigare granskningar är vår uppfattning att det fortsatt saknas en tydlig po-

litisk styrning av samverkansarbetet mellan kommuner och landsting och att det behöver 

utformas en formell politisk styrgrupp för samverkan mellan kommunerna och den, från 

och med 2019, nybildade Regionen för att möjliggöra för en tydligare strategisk och sys-

tematisk samverkan. 

Den lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 

inför 2018 har påverkat samarbetet mellan landstingets slutenvård, landstingets öppen-

vård och kommunerna väsentligt. 

Landstinget och de värmländska kommunerna valde att ingå en överenskommelse för att 

tillmötesgå lagändringen och utifrån överenskommelsen utarbeta en riktlinje för hur ar-

betet ska utföras av respektive enhet. Överenskommelsen har utformats mycket nära la-

gen och omfattar inte några egna regionala ambitioner. Överenskommelser som reglerat 

samverkan mellan landstingets öppenvård (såväl inom egen som privat regi) och kom-

munerna har funnits sedan lång tid tillbaka.  

Av vår granskning framkommer dock att de lokala överenskommelserna skiljer sig åt i 

utformning, omfattning och kvalitetsmålsättning. Genom lagen om samverkan vid ut-

skrivning från sluten hälso- och sjukvård har vårdcentralerna fått en tydligare samord-

nande funktion. Samverkan mellan kommunerna och öppenvården har blivit än mer be-

tydelsefull för att säkerställa en god och säker vård för äldre. 

Granskningen påvisar att landstinget inte säkerställer att det finns en aktuell läkeme-

delslista utan det kan finnas oklarheter om vilken lista som är den aktuella och därför 

giltig och möjlig att ordinera efter. 
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Av journalgranskningen framkommer att det finns brister avseende dokumentation gäl-

lande framförallt informationsöverföring och delaktighet. 

Granskning av årsredovisningen 

Revisorerna har bl. a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är 

upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, 

främst från Rådet för kommunal redovisning.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen plane-

rats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna 

bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen om-

fattar att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovis-

ningen.  

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att års-

redovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upp-

rättad enligt god redovisningssed.  

Kommunens resultat 2018 uppgick till 0,6 mnkr.  


