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Kommunfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FORSHAGA KOMMUN 2015

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2015.
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 8:5 a-b) ge-
nom ett positivt resultat om 0,9 mkr, vilket är 4,2 mkr sämre än budgeterat. Vi bedömer
att kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande efter 2015 års resultat.
Kommunen klarar endast två av fyra finansiella mål. Stora avvikelser finns i nämndernas
budgetföljsamhet vilket gör att vi bedömer den ekonomiska styrningen som otillfredsstäl-
lande.

Barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens stora underskott mot
budget är djupt oroande och är den främsta anledningen till att kommunen inte klarar sitt
resultatmål för 2015. Dessa nämnders oförmåga att bedriva verksamheten inom tilldelad
budget är nära att hota hela kommunens möjligheter att uppnå balanskravet. Nämndernas
stora underskott mot budget ställer stora krav på anpassning av verksamheten för att klara
framtida anpassningar till den av fullmäktige tilldelade ekonomiska ramen.

Efter genomförd granskning av 2015 års verksamhet framför vi följande:

 Vi bedömer att resultatet för 2015 endast är förenligt med ett av de fyra finansiella
mål kommunfullmäktige beslutat om.

 Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges
verksamhetsmål utifrån kommunstyrelsens redovisning.

 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 servicenämnden
och hjälpmedelsnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder be-
viljas ansvarsfrihet.

 Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet
med den kommunala redovisningslagen.
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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 tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämn-
derna 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.

Kommunal Sektor inom PwC har biträtt oss vid revisionen.

De granskningar som utförts under året har fördelats enligt nedanstående:

Kommunstyrelsen och Nämndernas ansvarsutövande

Granskningen av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter är en
del av det underlag som behövs för ansvarsprövningen. Syftet är att pröva om respektive
nämnds aktiva åtgärder är tillräckliga för att styra och följa upp verksamheten.

Vi har genomför enkätundersökning med nämndernas ledamöter och tagit del av styrel-
sens och nämndernas protokoll för verksamhetsåret och genomför träff med kommunsty-
relsens arbetsutskott.

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 verksamhet
har brister och att arbetet måste fortsätta för att långsiktigt trygga kommunens utveckling.

Vi bedömer också att barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har
brister i sin styrning av verksamheten i förhållande till de av fullmäktige beslutade eko-
nomiska 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 in-
formation om verksamhetens utfall, om delårsrapporten uppfyller kravet på rättvisande
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räkenskaper samt om delårsrapporten är tillräckligt dokumenterad. Granskningen ska
även ge ett underlag för revisorernas bedömning av om resultatet är förenligt med full-
mäktiges 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 kommunala
redovisningslagen. Resultat- och balansräkningarna är specificerade. Periodiseringar har
gjorts av alla väsentliga poster.

Granskning av lönehanteringen.

Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställer en god
intern kontroll när det gäller lönehanteringen.

Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att den interna kontrollen
avseende granskade delar i lönehanteringen i Forshaga kommun i allt väsentligt är god
med att det finns utrymme för utveckling och förstärkning av den interna kontrollen.

Granskning av kommunens verksamhet för nyanlända med uppehålls-
tillstånd

Syftet med granskningen har varit att granska om lärande- och arbetsnämnden säkerstäl-
ler att verksamheten kring nyanlända med uppehållstillstånd bedrivs på ett ändamålsen-
ligt sätt.

Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att lärande- och arbets-
nämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet för nyanlända med uppe-
hållstillstånd. Utifrån granskningen lämnar vi dock följande rekommendationer:

 För att tydliggöra styrningen och underlätta uppföljningen behöver nämnden ta
fram indikatorer som konkretiserar mål och möjliggör mätning.

 För att säkerställa god kontroll och minska sårbarheten i verksamheten behöver
nämnden kartlägga mottagningsprocessen och säkerställa att det finns rutinbe-
skrivningar kopplat till alla väsentliga aktiviteter.

Granskning av kommunens aktivitetsansvar

Syftet med granskningen har varit att undersöka om lärande- och arbetsnämnden säker-
ställt att ungdomarna som faller inom kommunens aktivitetsansvar ges goda förutsätt-
ningar för att nå en meningsfull sysselsättning i form av främst fortsatt utbildning.

Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att lärande- och arbets-
nämnden i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende aktivi-
tetsansvaret och att nämnden i allt väsentligt har säkerställt tillräcklig intern kontroll av-
seende aktivitetsansvaret.
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Granskning av kommunens långsiktiga planering

Syftet med uppdraget är att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas långsiktiga pla-
nering är ändamålsenlig.

I granskningen kan vi konstatera att kommunen är i en utvecklingsprocess där den nya
styrmodellen ska lägga grunden till en effektivare budgetprocess, verksamhetsstyrning
och långsiktig planering, vilket är positivt. Det finns inslag av långsiktig planering i
nämndernas arbete som sträcker sig mer än budgetens tre år men det finns samtidigt vik-
tiga områden, där den långsiktiga planeringen inte är helt tillfredställande. Områdena be-
dömer vi är kända och vår uppfattning är att det finns en tydlig ambition om att förbättra
arbetet med långsiktiga planering men det finns mycket kvar att arbeta med.

Utifrån nuvarande situation är vårt svar på revisionsfrågan och vår sammanfattade be-
dömning därför att kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå inte helt
säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering för verksamheterna.

Granskning av palliativ vård

Forshaga kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland
och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en
gemensam granskning avseende palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från
de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. Kontigo AB har på uppdrag
av revisorerna genomfört granskningen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommu-
nerna – utifrån sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkans-
former samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters
behov av palliativ vård och omsorg i livets slutskede. Granskningen har genomförts ge-
nom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktörer och analys av uppgifter från
kvalitetsregister och andra databaser.

Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att styrningen av den pal-
liativa vården i Värmlands län uppvisar både styrkor och svagheter. Styrkeområden på
landstingssidan är ett synbart intresse på högsta politiska nivå för kunskapsstyrning och
de beslut kring nationellt kunskapsstöd som fattats. Andra starka sidor är att det finns ett
flertal eldsjälar, inom både landstinget och kommunerna, som brinner för att förbättra den
palliativa vården samt att informationen i Palliativregistret används i ökande grad för att
utveckla olika aspekter av den palliativa vården. En framträdande svaghet är frånvaro av
ett tydligt gemensamt strategidokument inom området, och därmed otydlighet om an-
svarsfördelning och planer för fortsatt utveckling. De olika aktörernas roller är delvis
oprecisa, inklusive det Palliativa rådets mandat och Region Värmlands fortsatta roll och
uppgifter. En annan svaghet är ett synbart varierande driv i frågorna bland kommunerna,
där dagens synsätt - en högkvalitativ palliativ vård oavsett ålder och diagnos - inte verkar
ha slagit igenom på alla håll.
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Samverkansavtalen mellan landstinget och länets kommuner är i sin nuvarande utform-
ning inte tillfyllest för att säkerställa en högkvalitativ vård i den mening som beskrivs i de
nationella kunskapsdokumenten. Huvudmännens, och de ingående verksamheternas,
samverkan inom den palliativa vården i Värmland har utvecklats under senare år men be-
höver få fastare former.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

 Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner ut-
forma en övergripande plan för utveckling av den palliativa vården utifrån
dagens kunskapsläge och synsätt.

 Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överens-
kommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget bör tillskapa en
funktion som ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende.

 Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att
åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän palliativ vård. En första
punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhus-
vården och landstingets primärvård, med särskild inriktning på att höja kom-
petensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt att samordna en så-
dan satsning med utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör bes-
lutas av respektive kommun.

 Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Pallia-
tivregistret, i syfte att ge bättre underlag för förbättringsarbete och göra kvali-
tetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vården-
heter i länet som hittills uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.

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 planerats
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna be-
döma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar
att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

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 upprät-
tad enligt god redovisningssed.

Kommunens resultat 2015 uppgick till 0,9 mnkr. Det justerade resultatet i balanskravsut-
redningen uppgår till 0,9 mnkr efter avräkning av reavinster och avsättning till resultatut-
jämningsfond.


