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2017 

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2017. 

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 20,5 mkr, vilket är 8,8 mkr bättre än budgeterat. Trots det resul-

tatmässigt bättre resultatet 2017 bedömer vi att kommunens ekonomiska situation och 

utveckling fortsatt är oroande efter 2017 års resultat. Kommunen klarar endast ett av tre 

finansiella mål. Stora avvikelser finns i de tre stora nämndernas budgetföljsamhet vilket 

gör att vi bedömer den ekonomiska styrningen som otillfredsställande. Nämndernas av-

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

tilldelning till nämnderna.  

Efter genomförd granskning av 2017 års verksamhet framför vi följande: 

 Vi bedömer att resultatet för 2017 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. Av de verksamhetsmässiga målen för 2017 är endast 

16 % helt uppfyllda.  

 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-
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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 23 mars 2018 

 

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 och 

vård- och omsorgsnämnden 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 av kvalitet och effektivitet inom särskilt boende. 

Syftet med granskningen är att se om vård- och omsorgsnämnden har fungerande ruti-

ner för styrning av resurser till särskilt boende samt hur några boenden arbetar med sin 

kvalitet och effektivitet.   

I granskningen kan vi konstatera att nämnden beslutat om rutiner för styrning av perso-

nella resurser till särskilt boende, inklusive en ram för hur hög personaltätheten ska 

vara. Nämnden har inte något eget system för att beräkna vårdtyngd. Resultaten i vår 

behovs- och resursanalys visar vid mättillfället att det inte finns någon direkt koppling 

mellan tilldelade personella resurser och aktuell vårdtyngd. För att säkerställa att perso-

nal nyttjas effektivt måste bland annat personalkostnadsutvecklingen följas upp regel-

bundet. Vi bedömer att nämnden inte följer upp sjukfrånvaro, arbetade timmar av tills-

vidareanställd och timanställd personal på det sätt nämnden beslutat. 

Det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid och möjlighet till deltid” bedömer vi bland an-

nat bidrar till en tydlig styrning och rutiner för ett flexibelt personalnyttjande. Vår be-

dömning är att avtalet ännu inte fått fullt genomslag och att det därför är viktigt att 

nämnden regelbundet följer upp följsamheten till avtalet. 

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål har nämnden fastställt mål som berör 

brukarnas upplevda kvalitet, rörande trygghet och vård- och omsorgsnämndens tjänster. 

Nämnden följer dock bara upp målen en gång per år, vilket vi bedömer inte är tillräck-

ligt. Flera av de brister vi ser i granskningen, bedöms vara kända och några förbätt-

ringsåtgärder kopplade till effektivitet och kvalitet, kommer nämnden enligt uppgift att 

arbeta med under år 2017.  

Vår sammanfattade bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att nämnden delvis 

säkerställer att verksamheten inom äldreboendena bedrivs på ett effektivt och kvalitets-

mässigt tillfredsställande sätt. 
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Granskning av uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamheten. 

Syftet är att undersöka om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt att arbetet med 

uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet inom hemtjänstverksamheten sker på 

ett ändamålsenligt sätt.  

Granskningen visar att det finns mått som ska underlätta nämndens måluppföljning. 

Måtten är dock inte fullt ändamålsenliga avseende hur ofta de går att mäta eller ur jäm-

förelsesynpunkt, vilket försvårar nämndens styrning och uppföljning.  

Nämndens internkontroll plan bygger på en riskbedömning som innefattar risker både 

avseende ekonomi och verksamhet, vilket är tillfredställande.  

Nämnden har sedan början av år 2016 haft ett stort prognosticerat underskott och i ok-

tober månad tog nämnden fram en lista på åtgärder för att minska underskottet. Vår be-

dömning är att åtgärderna har följts upp av nämnden men att det inte framgår av nämn-

dens protokoll. Nämndens arbete med egenkontroller bedömer vi utifrån ett övergri-

pande perspektiv är tydligt avseende de delar som kopplas till patientsäkerhet och hälso- 

och sjukvård.  Andra delar som har tydligare koppling till nämndens verksamhetsplan 

behöver förbättras och nämnden har vid granskningstillfället påbörjat detta arbete. 

Granskningen visar ett antal brister som vi till viss del bedömer är kända. De medför 

dock att vår sammanfattande bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att vård- 

och omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av 

ekonomi och kvalitet inom hemtjänstverksamheten. 

Granskning av planeringsförutsättningarna för ökad befolkning 

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering för en be-

folkningsökning.  

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis sä-

kerställer ändamålsenliga planer för befolkningsökningen. Vi noterar att det finns flerta-

let detaljplaner för flerbostadshus, tilltänkta detaljplaner för villabebyggelse och lediga 

tomter i bl.a. Deje. Kommunen anser själv i bostadsförsörjningsprogrammet att planbe-

redskapen kan förbättras. Vi noterar även att målsättningen om 50 nya invånare och 20 

nya bostäder årligen inte konkretiserats.  

När det gäller industrimark finns det flertalet lokaler och industritomter att tillgå, mark-

nadsföringen av denna kan förbättras. Befolkningsprognoserna har tagits fram av en väl-

renommerad statistikfirma och har varit en del av underlaget för budgetberedning 2017, 

de har däremot inte använts för att bedöma kommande behov inom verksamheterna.  
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Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering. 

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett ändamålsenligt före-

byggande arbete när det gäller att förhindra sjukskrivningar och att rehabilitera långtids-

sjukskriven personal 

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen och grans-

kade nämnder i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete för att 

minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Kommunens chefer får utbildning 

och stöd för att tidigt kunna uppmärksamma signaler på en begynnande psykisk ohälsa 

eller annan sjukdom. Sjukfrånvaron har minskat något under 2017 jämfört med 2016, 

men det är för tidigt att avgöra om det beror på kommunens förebyggande arbete eller 

andra faktorer. 

Vi bedömer också att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna i allt väsentligt har 

ett ändamålsenligt system för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Vår bedömning 

grundar sig på att personalkontoret har förstärkt sitt stöd till kommunens chefer när det 

gäller rehabiliteringsfrågor och att de vi intervjuat upplever ett stort stöd från personal-

kontoret i dessa frågor. Samarbetet med företagshälsovården när det gäller rehabilite-

ringsfrågor beskrivs som till övervägande del mycket bra. 

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljöområdet. 

Syftet med granskningen har varit att granska och pröva om miljö- och byggnämnden 

bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkon-

troll.   

Utifrån genomförd granskning görs den samlade revisionella bedömningen att miljö- 

och byggnämnden till övervägande del bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsen-

ligt sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.  

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:  

• Säkerställa att behovsutredning genomförs och uppdateras i enlighet med fö-

reskriftskrav samt att resursfördelning utgår ifrån denna. 

• Förtydliga protokollsskrivningen så att lämnade uppdrag från politiken pro-

tokollförs. 

• Aktivt verka för att tillräckliga resurser finns för att undvika en underbeman-

nad förvaltning utifrån de tillsynsbehov som finns. 
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Granskning av arbetet med kostnadseffektivitet. 

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig ledning, samordning 

och uppföljning av arbetet med att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig 

ledning, samordning och uppföljning av arbetet med att uppnå en kostnadseffektiv verk-

samhet. Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kom-

munstyrelsen för att ytterligare stärka ledning och styrningen för att uppnå en kostnads-

effektiv verksamhet: 

 Fastställa ett arbetssätt och en ambition för kostnadseffektivitet inom samtliga 

verksamheter. Varje nämnd bör sedan arbeta med att vidta åtgärder för att stärka 

verksamhetens kostnadseffektivitet utifrån dessa ambitioner.  

 Fastställa ett syfte med kommunens arbete med standardkostnader och under-

söka huruvida nuvarande nivåer stämmer överens med kommunens politiska 

ambitioner.  

 Säkerställa att kommunens arbete med jämförelser genomförs systematiskt för 

att få avsedd effekt.  

 Utveckla rutinerna för uppföljning och kontroll av arbetet med kostnadseffektivi-

tet och god ekonomisk hushållning.  

Kontrollera att de åtgärder som kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutat om för 

att få ekonomi och verksamhet i balans ger avsedd effekt. 

Granskning av missbruksvården. 

Forshaga kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland 

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

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

mensam granskning avseende samverkan kring missbruksvården i Värmland. En styr-

grupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för 

projektet. 

Den övergripande revisionsfrågan har varit om Landstinget i Värmland och kommuner-

na – utifrån sina respektive uppdrag och ansvar – säkerställt att vård, omsorg och stöd 

avseende missbruksvård fungerar på ett tillfredsställande sätt genom att inrätta ända-

målsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring? I 

granskningen ingår även en uppföljning av den tidigare granskningen rörande miss-

bruksvård från 2013. 
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Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktö-

rer, enkätundersökning, journalgranskning och en avslutande workshop med represen-

tanter för kommunerna och landstinget. 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

Den sammanfattande bedömningen är att landstinget och kommunerna till viss del sä-

kerställt att vård, omsorg och stöd avseende missbruksvård fungerar på ett tillfredsstäl-

lande sätt. 

Det finns en organisering och struktur för ledning och styrning av missbruks- och bero-

endevård i länet. Samverkansformer och samlokalisering av verk-samheter finns regle-

rade i samverkansöverenskommelser, läns-överenskommelsen för missbruks- och bero-

endevården och i lokala överenskommelser för 5 olika områden i länet. Gällande över-

enskommelser är aktuella och upprättade för att säkerställa att de nationella riktlinjerna 

efterlevs. 

Det har tillsatts en politisk styrgrupp och en central ledningsgrupp för länets missbruks- 

och beroendevård. Vi bedömer att förutsättningarna för länsgemensam styrning och 

uppföljning har förbättrats i och med den nya organiseringen och strukturen. 

Efterlevnaden av överenskommelsen är dock bristfällig och dess faktiska innebörd har 

inte alltid diskuterats mellan olika huvudmän på lokal nivå. Det saknas på flera håll 

strukturerade samverkansforum för att föra sådana diskussioner mellan tjänstemän ute i 

organisationerna. Delar som inte efterlevs enligt vad som uttrycks i överenskommelserna 

är bland annat upprättande av samordnade individuella planer (SIP). De intervjuade 

uppfattar att användandet av SIP successivt har ökat, men granskningen av akter visar 

på stora variationer i länet. Förekomsten av standardiserade bedömningsinstrument va-

rierar också inom länet och används i mindre omfattning än vad som är avsett. 

Vad det gäller flödet och samverkan kring de individer som är i behov av landstingets 

och kommunens insatser avseende missbruks- och beroendevård så är det tydligt att de 

olika huvudmännens kompetenser och insatser inte alltid samordnas på ett optimalt 

sätt. 

Det finns i varierad omfattning rutiner för handläggning, och uppföljningen av miss-

bruks- och beroendevården är bristfällig och begränsas av att det sällan finns mål och 

kvalitativa och kvantitativa mätetal. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas Lärande- och arbetsnämnden säkerställa 

att: 

• Organiseringen som implementerats under 2017 vad gäller samordning av lä-

nets missbruks- och beroendevård leder till önskade effekter. Vi ser att fram-
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gångsfaktorn för detta är att ha en fortsatt kontinuitet i den politiska styr-

gruppen och den centrala ledningsgruppens arbete och att roller, ansvar och 

uppdrag för grupperingarna förankras. 

• Överenskommelsen implementeras bland tjänstemän på lokalnivå. Enligt 

granskningen saknas strukturerade forum för de diskussioner som behövs 

mellan respektive kommun och berörda tjänstemän inom landstingets verk-

samheter. 

• Åtgärder vidtas för att förbättra efterlevnaden av överenskommelserna bland 

annat vad det gäller upprättande av SIP, användandet av standardiserade be-

dömningsinstrument och ansvarsfördelning vid vård har personer med behov 

av insatser från kommunen och landstinget. 

• Det som ett led i en sammanhållen styrning av länets samverkan i missbruks- 

och beroendefrågor säkerställs att en samlad redovisning av resultatet av ut-

vecklingen av missbruksvården rapporteras från den centrala ledningsgrup-

pen till den politiska styrgruppen så som planerat. 

• Det inom respektive verksamhet formuleras mål och mätetal för att följa ut-

vecklingen avseende missbrukare och insatser till individer med samsjuklig-

het. På vissa håll behöver även riktlinjer upprättas och/eller revideras. 

• Att nämndens styrning och uppföljning av missbruksvården förbättras. 

• Att det finns ett systematiskt arbete med avvikelser för att förbättra samver-

kan och säkerställa efterlevnad av överenskommelsen. 

• Att bedömningsinstrument används vid utredning för att synliggöra psykisk 

ohälsa eller annan problematik. 

• Att SIP initieras och upprättas i de fall där behov föreligger. 

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 2017 uppgick till 20,5 mnkr.  


