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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens ledning, samordning och uppföljning av arbetet med att 

uppnå en kostnadseffektiv verksamhet. Granskningen syftar till att besvara följande revis-

ionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen 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. 

Granskningens kontrollmål bedöms nedan: 

Kontrollfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen fastställt metoder för att säker-

ställa kostnadseffektivitet? 

Uppfyllt 

Arbetar kommunstyrelsen systematiskt med jämförelser 

i lärande syfte och för att utveckla verksamheten? 

Delvis uppfyllt 

Följer kommunstyrelsen upp övriga nämnders verk-

samhet ur kostnadseffektivitetsperspektiv? 

Uppfyllt 

  

Kontrollfråga 1: Av granskningen framkommer att det inte förekommer någon generell 

definition för kostnadseffektivitet inom kommunen utan att verksamhetens karaktär be-

stämmer vad som är kostnadseffektivt i termer av relationen mellan ekonomi och kvalitet. 

Kostnadseffektiviteten mäts bland annat genom budgetföljsamhet och jämförelser av 

standardkostnader. I de verksamheter som inte har standardkostnader uppges att det 

genomförs en totalbedömning av samtliga mål som berör verksamheten för att bedöma 

huruvida verksamheten är kostnadseffektiv eller inte. 

Kontrollfråga 2: Det framhålls att kommunen använder sig av jämförelser för att ut-

veckla den kommunala verksamheten som exempelvis Kommunkompassen, Kommunens 

kvalitet i korthet och Öppna jämförelser. Enligt den protokollgranskning som genomförts 

framkommer att enbart vissa av dessa jämförelser systematiskt når kommunstyrelsen. Av 

granskningen framkommer även att kommunen behöver bli bättre på att använda sig av 

interna jämförelser.  

Kontrollfråga 3: Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att få verksamheternas 

ekonomi och verksamhet i balans och följer upp hur arbetet med detta fortgår. Dock 

måste kommunstyrelsen säkerställa att de åtgärder som vidtagits ger avsedd effekt. 
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Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 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 undersöka 
huruvida nuvarande nivåer stämmer överens med kommunens politiska ambit-
ioner. 

 Säkerställa att kommunens arbete med jämförelser genomförs systematiskt för att 
få avsedd effekt. 

 Utveckla rutinerna för uppföljning och kontroll av arbetet med kostnadseffektivitet 
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.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål 

och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Av 

kommunallagen och reglementet för kommunstyrelsen framgår även kommunstyrelsens 

ansvar för den interna kontrollen av sin egen verksamhet och för uppföljning av övriga 

nämnders verksamhet. 

I Forshaga kommuns styrmodell är ett av målområdena det finansiella perspektivet med 

tre övergripande mål som tillsammans med en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-

samhet utgör grunden för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Under 2016 upp-

nås endast ett av dessa tre övergripande mål. 

Revisorerna i Forshaga kommun har utifrån sin riskanalys valt att granska arbetet med att 

uppnå en kostnadseffektiv verksamhet.  

1.2. Syfte och revisionsfråga  
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:  

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig ledning, samordning och uppföljning 

av arbetet med att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet? 

1.3. Revisionskriterier 
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Budget 2017 och plan för 2018-2019 

 Övriga relevanta styrdokument 

1.4. Kontrollfrågor 
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollfrågor vara vägledande: 

Kontrollfråga 1 – Har kommunstyrelsen fastställt metoder för att säkerställa kostnads-

effektivitet? 

Kontrollfråga 2 – Arbetar kommunstyrelsen systematiskt med jämförelser i lärande 

syfte och för att utveckla verksamheten? 

Kontrollfråga 3 – Följer kommunstyrelsen upp övriga nämnders verksamhet ur kost-

nadseffektivitetsperspektiv? 
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1.5. Avgränsning 
Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsens verksamhet och kom-

munövergripande ansvar. Granskningen innefattar granskning av styrelsens metoder och 

rutiner för ledning, samordning och uppföljning av arbetet med att uppnå en kostnadsef-

fektiv verksamhet. Ändamålsenligheten i utformning och val av mål och nyckeltal har inte 

omfattats av granskningen. 

1.6. Metod 
Granskningen består av både dokumentanalys, protokollgranskning och intervjuer. Föl-

jande moment har genomförts inom ramen för granskningen:  

 Analys av relevanta styrande och stödjande dokument 

 Granskning av kommunstyrelsens mötesprotokoll för 2017 

 Intervju med kommunstyrelsens ordförande 

 Intervju med kommunstyrelsens vice ordförande 

 Intervju med ekonomichef 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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2. Granskningsresultat 

I detta avsnitt anges de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 

kontrollmål. 

2.1. Metoder för att säkerställa kostnadseffektivitet 

Kontrollmål 1: Har kommunstyrelsen fastställt metoder för att säkerställa kostnadseffekti-
vitet? 

2.1.1. Iakttagelser 

Forshaga kommun arbetar utefter en kvalitets- och styrmodell som beskriver hur den 

kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Modellen 

bygger på kommunens vision, värdegrund och strategiska plan. I styrdokumentet Kvali-

tets- och styrmodell 2016 återfinns bland annat ansvarsförhållandena mellan kommun-

fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt rutiner för kommunens budget- och 

uppföljningsprocess. I dokumentet fastställs att kommunstyrelsen ansvarar för att leda 

och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Det 

fastställs även att kommunstyrelsen ansvarar för att övervaka att de av fullmäktige fast-

ställda mål, planer och ekonomiska ramar efterlevs genom att följa upp och rapportera till 

fullmäktige hur verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under året.  

I den strategiska planen för 2017 beskrivs målområden och övergripande mål som ligger 

till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det finansiella perspektivet 

är ett av fem prioriterade målområden och innehåller tre övergripande mål för att uppnå 

en verksamhet och ekonomi i gott skick. De övergripande målen är i sin tur kopplade till 

ett antal mått för att kunna mäta och följa upp måluppfyllelsen. Nedan följer en samman-

ställning av kommunens ekonomiska mål och mått: 

1. Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. 

 Resultat 2 % av skatt över femårsperiod. 

 Våra faktiska kostnader överstiger ej samlade standardkostnader. 

 Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna 

perspektiv. 

2. Vi finansierar våra investeringar med egna medel. 

 Enbart låna till avgiftsfinansierade verksamheter. 

 Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner (Me-

delvärde Sverige 2016 48,4%). 

 Soliditeten inklusive pensionsskuld (Målvärde 2018 = 13 %). 

3. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. 

 Planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. 
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Diagram 1: Kommunens faktiska nettokostnader jämfört med standardkostnaderna. 

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen 

 

 

Av intervjuerna framkommer att det inte förekommer någon generell definition för kost-

nadseffektivitet inom kommunen utan att verksamhetens karaktär bestämmer vad som är 

kostnadseffektivt i termer av relationen mellan ekonomi och kvalitet. Kostnadseffektivitet 

beskrivs bland annat som att resurser ska används på ett effektivt sätt för att producera 

välfärdstjänster av hög kvalitet. Vidare beskrivs att kostnadseffektivitet ingår i kommu-

nens tre övergripande mål som är kopplade till det finansiella perspektivet, samt att kost-

nadseffektivitetsperspektivet genomsyrar kommunens mål och riktlinjer för god ekono-

misk hushållning.  

Kommunens Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår av budgeten och 

har även antagits som ett enskilt styrdokument av kommunfullmäktige som uppdateras 

årligen. Av dokumentet framkommer att de överordnade syftena vad gäller god ekono-

misk hushållning är att kommunen ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick samt att 

kommunen ska förvalta skattemedlen på ett effektivt och långsiktigt sätt. Det framhålls att 

det krävs att varje generation står för de kostnader som de ger upphov till för att säker-

ställa god ekonomisk hushållning. 

Under intervjuerna framhålls att kommunen arbetar aktivt med budgetföljsamhet och 

standardkostnadsjämförelser och att detta påvisar huruvida en verksamhet är kostnadsef-

fektiv eller inte. I de verksamheter som inte har standardkostnader uppges att det genom-

förs en totalbedömning av samtliga mål som berör verksamheten. Standardkostnadsmåt-

tet beskrivs vidare som en viktig del av det årliga budgetarbetet och används vid budget-

fördelningen. Enligt uppgift låg kommunen totalt sett cirka 2 % över standardkostnaderna 

för 2016 och 1 % över 2015. Under intervjuerna framkommer även att det förekommer 

stora variationer mellan de olika verksamheterna. De senaste åren har exempelvis gymna-

sieverksamheten och äldreomsorgen legat under standardkostnaderna medan grundsko-

leverksamheten samt individ- och familjeomsorgsverksamheten har legat över (Se dia-

gram 1). Att grundskoleverksamheten legat över standardkostnaderna uppges vara en 

effekt av ett politiskt beslut som påvisar den politiska riktningen om att vara en barn-

kommun i linje med kommunens vision. 
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2.1.2. Bedömning 

Forshaga kommun uppfyller kommunallagens krav om att kommunfullmäktige ska be-

sluta om ekonomiska samt verksamhetsmässiga mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. Kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår av 

budgeten och kommunfullmäktige har även antagit dessa som ett enskilt styrdokument 

som uppdateras årligen, vilket vi anser är positivt. Kommunfullmäktige har antagit tre 

övergripande finansiella mål med tillhörande mått för att mäta om kommunens verksam-

heter har god ekonomisk hushållning. Av granskningen framkommer även att det inte 

förekommer någon generell definition för kostnadseffektivitet inom kommunen utan att 

verksamhetens karaktär bestämmer vad som är kostnadseffektivt i termer av relationen 

mellan ekonomi och kvalitet. Det påtalas under intervjuerna att det är ett politiskt beslut 

att grundskolan har legat över standardkostnaderna för att påvisa den politiska riktningen 

om att vara en barnkommun, men av den statistik som framgår av kommun- och lands-

tingsdatabasen återfinns dock störst avvikelser inom individ- och familjeomsorgsverk-

samheten.  

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen bör ha om verksamheten bedrivs med 

en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och det är därför inget självän-

damål att ligga så nära standardkostnaden som möjligt. Kommunens standardkostnads-

nivåer bör därför vara underbyggda av politiska resonemang och ambitioner. Vi anser att 

det är positivt att kommunen använder sig av standardkostnadsmått eftersom det tar hän-

syn till kommunens strukturella förutsättningar. Kommunstyrelsen bör dock se över syftet 

med att använda standardkostnader och undersöka huruvida nuvarande nivåer stämmer 

överens med kommunens politiska ambitioner. 

Vi bedömer utifrån ovanstående att kontrollmålet är uppfyllt.  

2.2. Arbete med systematisk jämförelse 

Kontrollmål 2: Arbetar kommunstyrelsen systematiskt med jämförelser i lärande syfte och 
för att utveckla verksamheten? 

2.2.1. Iakttagelser 

Under intervjuerna uppges att kommunen arbetar aktivt med jämförelser för att utveckla 

den kommunala verksamheten. Kommunen använder sig bland annat av Kommunkom-

passen för att belysa kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv, Öppna 

jämförelser för jämförelser av kvalitet, resultat och kostnad, Kommunens kvalitet i kort-

het (KKiK) som mäter kommunens prestationer inom fem områden varav effektivitet är 

ett fokusområde samt statistik från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Under 

intervjuerna framkommer även att kommunen under 2017 har genomfört en finansiell 

jämförelse med andra kommuner i Värmland med hjälp av kommunforskning i 

Västsverige. Detta resulterade i en finansiell profil för 2014-2016 och det uppges att resul-

tatet kommer att användas i budgetprocessen inför 2018. 

Granskningen av kommunstyrelsens protokoll visar att resultatet från Kommunkompas-

sen har presenterats för kommunstyrelsen. Det framkommer att kommunen har genom-
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fört utvärderingar genom Kommunkompassen vid tre tillfällen (2008, 2013 och 2016) och 

att arbetet har återrapporterats vid ett flertal tillfällen. Slutrapporteringen av Kommun-

kompassen 2013-2016 genomfördes i början av 2017 och då uppdrogs kommunlednings-

kontoret att se över förbättringsområden inom Kommunkompassen 2016. Kommunled-

ningskontoret skulle återkomma till kommunstyrelsen i ärendet senast mars 2017 och 

enligt protokollgranskningen har detta skett i enlighet med beslutet. Protokollgranskning-

en visar även att det genomförts en redogörelse för resultatet av KKiK. Resultatet presen-

terades för kommunstyrelsen i relation till den strategiska planen vars övergripande mål 

och mått ska revideras inför 2018. Skriftliga synpunkter samlades in och skulle tas i beak-

tande vid genomförandet av revideringen.  

Protokollgranskningen visar att det inte förkommer några noteringar rörande Öppna jäm-

förelser eller jämförelser av statistik från Kolada.  

Som tidigare nämnts använder kommunen även standardkostnader för att mäta och jäm-

föra kommunens verksamheter. Under intervjuerna framhålls att kommunen numera 

arbetar mer systematiskt med jämförelser av standardkostnader än tidigare. Det uppges 

att standardkostnadsmåttet presenteras löpande för chefer och politiker i samband med 

den övergripande budgetuppföljningen. Under intervjuerna framkommer även att kom-

munen använder sig av interna jämförelser mellan verksamheterna, men att arbetet med 

interna jämförelser måste utvecklas och att det vore bra om det skapades en lärande kul-

tur kring goda exempel inom kommunen. 

2.2.2. Bedömning 

Granskningen visar att kommunen använder sig av jämförelser för att utveckla den kom-

munala verksamheten. Det uppges att kommunen använder sig bland annat av Kommun-

kompassen, KKiK, Öppna jämförelser och statistik från Kolada. Av protokollgranskningen 

framkommer dock att enbart vissa jämförelser systematiskt når kommunstyrelsen. Som 

tidigare nämnts använder kommunen även standardkostnader för att mäta och jämföra 

kommunens verksamheter både internt och externt. Det uppges att standardkostnadsmåt-

tet presenteras löpande för chefer och politiker i samband med den övergripande budget-

uppföljningen. Det framkommer dock att kommunen behöver utveckla sitt arbete med 

interna jämförelser och goda exempel.  

Vi bedömer utifrån ovanstående att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

2.3. Uppföljning och kontroll 

Kontrollmål 3: Följer kommunstyrelsen upp övriga nämnders verksamhet ur kostnadseffek-
tivitetsperspektiv? 

2.3.1. Iakttagelser 

I styrdokumentet Kvalitets- och styrmodell 2016 framgår att måluppfyllelse enligt den 

strategiska planen ska följas upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut, vilket har 

genomförts enligt bestämmelserna. I årsredovisningen 2016 anges att ett av tre övergri-

pande finansiella mål är uppfyllt och i delårsbokslutet 2017 anges att ett av tre finansiella 

mål är uppfyllt och att två finansiella mål är delvis uppfyllda. Av kvalitets- och styrmo-

dellen framkommer även att ekonomiska rapporter ska lämnas till kommunstyrelsen må-
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nadsvis. Enligt den protokollgranskning som genomförts har ekonomiska rapporter läm-

nats till kommunstyrelsen i samband med varje styrelsemöte. De ekonomiska rapporterna 

består av övergripande budgetuppföljning och prognos för 2017 som tas fram av ekono-

mikontoret och en uppföljningsmall som har tagits fram av kommunens förvaltningar. 

Av intervjuerna framkommer dock att det finns utvecklingsområden vad gäller kommu-

nens prognosarbete och arbete med volymutveckling, vilket bland annat avspeglats i att 

delar av kommunens verksamheter redovisat underskott under ett antal år. Det är först 

inför 2017 som kommunen arbetat med fokus på målgrupp och volymförändringar i sam-

band med budgetarbetet.  

Av protokollgranskningen framkommer även att kommunstyrelsen har genomfört en av-

stämning av åtgärdsplanerna för 2017 och genomfört systematiska avstämningsmöten 

med specifika nämnder med syfte att få verksamheternas ekonomi och verksamhet i ba-

lans. Enligt uppgift är bakgrunden att kostnadsutvecklingen har varit en utmaning i 

kommunens tre största nämnder, vilka är Barn- och utbildning, Lärande- och arbete samt 

Vård och omsorg. Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra till ekonomikontoret att 

tillsammans med nämnderna genomföra en analys av orsakerna. Enligt kommunstyrel-

sens protokoll beslutades då även att nämnderna skulle genomföra extra redovisning och 

återrapportering av den ekonomiska utvecklingen utöver den månatliga ekonomiska rap-

porteringen som genomförs för samtliga nämnder. Enligt uppgift har nämndernas för-

valtningschefer vid flera tillfällen under året rapporterat om utvecklingen av ekonomi och 

verksamhet i samband med redovisningen av budgetuppföljning i kommunstyrelsens ar-

betsutskott och även under några av kommunstyrelsens sammanträden, vilket bekräftas 

av protokollgranskningen.  

Av protokollgranskningen framkommer även att kommunstyrelsen i oktober 2016 beslu-

tade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en uppgiftsmall över verk-

samheternas utveckling avseende behov, brukare och demografi med långsiktiga progno-

ser inför 2017. Att kommunen tidigare inte använt sig av någon form av resursfördel-

ningsmodell som tar hänsyn till exempelvis demografi var en av de rekommendationer 

som lyftes fram under granskningen av nämndernas ekonomiska styrning som genomför-

des 2016. I den granskningen lyftes även att budgetprocessen inte fungerat tillfredstäl-

lande för att kunna styra verksamheten och ekonomin, att nämnder som prognostiserats 

gå med underskott inte beslutat om konkreta åtgärder för att få ekonomi och verksamhet i 

balans samt att kommunstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla sin 

uppsynsplikt. 

2.3.2. Bedömning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att få verksamheternas 

ekonomi och verksamhet i balans och följer upp hur det arbetet fortgår. Dock måste 

kommunstyrelsen säkerställa att de åtgärder som vidtagits ger avsedd effekt. 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.  
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2. Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig 

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

samhet. 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål 

vilka framkommer av rapporten. 

 

2.1. Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 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 undersöka 
huruvida nuvarande nivåer stämmer överens med kommunens politiska ambit-
ioner. 

 Säkerställa att kommunens arbete med jämförelser genomförs systematiskt för att 
få avsedd effekt. 

 Utveckla rutinerna för uppföljning och kontroll av arbetet med kostnadseffektivitet 
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.  
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