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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god

revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar till att ge fullmäktige

underlag till ansvarsprövningen av styrelsen och enskilda politiker. För att kunna ge

detta underlag granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs inom

kommunens verksamhetsområde. Revisorerna granskar även kommunens samlade

verksamhet i förvaltning och företag ur ett övergripande ägar-/styrningsperspektiv.

Allt årets granskningsarbete redovisas sedan i revisionsberättelsen.

En utgångspunkt för revisionsplaneringen utgörs av en bedömning av väsentlighet

och risk. Med väsentlighet menas de konsekvenser som uppstår i verksamhet

och/eller redovisning vid olika typer av fel. Med risk menas sannolikheten för olika

typer av fel. En väl utförd planering minimerar revisionsrisken, dvs. risken för ett

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen eller att revisionen missar att påtala ett

väsentligt fel.

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planeringen av

granskningsinsatser. Revisionens resurser är begränsade och måste utnyttjas

effektivt. Valet av granskningsområden är därför avgörande för revisionens resultat.

Revisorerna gör aktiva val i sin granskning. Dessa val ska baseras på analys och

bedömning av vad som är riskfyllt och väsentligt.

Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att

väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och

redovisning.

Utgångspunkter för riskbedömningen är att kommunens verksamhet ska bedrivas

så att tillräcklig effektivitet, kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet, laglighet och

styrbarhet säkerställs. Granskningsinsatserna ska inriktas mot områden som är

centrala för att avgöra om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med

tillfredsställande ekonomi, med rättvisande räkenskaper och med tillräcklig intern

kontroll.

Bedömningen avslutas med en värdering av revisionsrisken. Med revisionsrisk

avses risken att revisorerna gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen –

beträffande effektivitet och kvalitet (verksamhetens ändamålsenlighet och

tillfredsställande hushållning), tillförlitlighet och säkerhet (rättvisande räkenskaper

och tillräcklig intern kontroll) eller styrbarhet (ändamålsenlig organisation och

tillräcklig intern kontroll). Granskningsinsatserna ska minimera

revisionsrisken.

Liksom analys av risk och väsentlighet är en fortlöpande företeelse är även

revisorernas bedömning av riskhantering och uppbyggda system för intern kontroll
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ett fortlöpande arbete. Detta dokument skall hållas levande under året och

omprövas vid behov.

1.2. Syfte
Kommunal Sektor inom PwC biträder i revisionsplaneringen, vilket bland annat

innebär ett uppdrag att lämna förslag till granskningsinsatser. De förtroendevalda

revisorerna gör en egen bedömning av risk och väsentlighet med utgångspunkt från

vår analys och fattar sedan beslut om kommande granskningsinsatser.

Revisionsprocessens grundstomme är, enligt god revisionssed, analysen av risk och

väsentlighet. Analysen – som är övergripande – ligger till grund för planeringen av

granskningens inriktning, omfattning och resursbehov det närmaste året.

1.3. Metod
Risk- och väsentlighetsanalysen har genomförts genom:

 Omvärldsbevakning.

 Genomgång av offentlig statistik.

 Kunskap om kommuner i allmänhet.

 Erfarenhet genom tidigare genomförda granskningar i den egna kommunen

och andra kommuner.

Revisorerna gör enskilda bedömningar av risk och väsentlighet inom de olika

granskningsområdena. Förslag till revisionsplan för kommande år bygger på en

gemensam diskussion om risk och väsentlighet i de kommunala verksamheterna.
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2. Omvärldsanalys

2.1. Omvärldspåverkande faktorer
En kommuns möjligheter att utföra sina uppgifter och uppdrag påverkas av många

faktorer, som delvis kan ligga utanför kommunens egen kontroll. Exempel på

sådana omvärldspåverkande faktorer kommer att beskrivas i följande avsnitt.

2.1.1. Ekonomin i omvärlden
Sveriges Kommuner och Landsting bedömer i sin ekonomirapport från december

2014 en fortsatt svag internationell utveckling av ekonomin och därmed även en

svag utveckling av svensk export. Under fjolåret förväntas svensk BNP ha ökat med

1,9 procent, för 2015 ser förutsättningarna bättre ut med en tillväxt på BNP med 2,9

procent. Svensk ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas vilket innebär att det

reala skatteunderlaget förväntas växa mellan 2015-2018, under 2015 förväntas det

underliggande skatteunderlaget väntas öka med hela 4,8 procent. Detta sker i takt

med ökningen av antalet arbetade timmar och en ökad sysselsättning.

Arbetslösheten förväntas trots detta vara kvar på 8 procent eftersom arbetskraften

har växt i takt med den ökade sysselsättningen.

Kommunernas resultat har varit starkt under flera år. Under de senaste åren har

tillfälliga faktorer påverkat kommunernas resultat positivt. Den prognostiserade

utvecklingen tyder på att kommunernas resultat för 2014 uppgår till 1,1 procent av

skatter och bidrag. För år 2015 gör SKL bedömningen att resultaten kommer

försämras något under trots skattehöjningar på i genomsnitt 14 öre. Målet för att

god ekonomisk hushållning ska uppnås anses vara ett resultat på 2 procent.

Enligt SKL är landets kommuner nu inne i en period som karaktäriseras av stora

demografiska förändringar inte minst inom skola, äldreomsorg samt hälso- och

sjukvård. Stora investeringsbehov förväntas även medföra ökade kostnader för

kommunerna. Samtidigt ökar även flyktingströmmen till Sverige, under 2014 har

mer än 80 000 personer sökt asyl, vilket leder till ett ökat tryck på Sveriges

kommuner.

De ökade demografiska behoven skapar enligt SKL en relativt snabb takt i

kommunernas kostnadsökning på omkring 1,2–1,3 procent under de kommande

åren. Kostnadsökningarna beror bl.a. på en ökning av barn grundskoleåldern och en

ökning av antalet gymnasieungdomar efter flera års tillbakagång. Inom hemtjänsten

förväntas även kostnaderna att öka ”rejält.”

Något som även inverkar på kommunernas ekonomi är att styrelsen för AFA

Försäkring tog beslut om att inte återbetala premier under 2014. I april 2015 har

dock styrelsen beslutat att göra en sista utbetalning av överskottsmedlen på 5

miljarder kr till kommunsektorn.

Den demografiska utvecklingen, ett ökat investeringsbehov och en ökad

flyktingtillströmning leder till ökade kostnader och därmed svagare resultat för
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kommunerna. Även om skatteunderlaget ökar kommer skattesatsen behöva vara 24

öre högre 2018, jämfört med 2015 för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och

bidrag.

2.1.2. Lagar och förordningar
Nya lagar och förordningar som påverkar kommunen tillkommer ständigt. Nedan

redogörs för några av de lagar och förordningar som trätt i kraft under 2014 och vid

årsskiftet 2014/2015.

För att kommuner ska kunna utföra kontrollköp av folköl, tobak och

receptfria läkemedel infördes nya bestämmelser för kontrollköp i alkohollagen

(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa

receptfria läkemedel. Syftet är att kontrollera att den som säljer varorna förvissar

sig om att kunden fyllt 18 år.

Ett antal åtgärder har befriats från krav på bygglov genom ändring i plan-

och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Bland annat kan en byggnad på

max 25 kvadratmeter, ett s.k. Attefallshus uppföras i omedelbar närhet till en- eller

tvåbostadshus.

Med syfte att förtydliga reglerna om stöd och särskilt stöd till elever i

svenska skolväsendet infördes en ändring i skollagen (2010:800). Lärarnas arbete

med åtgärdsprogram och annan dokumentation ska förenklas.

För att förbättra levnadsförhållanden för funktionsnedsatta ändras

bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567). Lagändringen ställer krav på

kommuner att göra sina lokaler, evenemang och tjänster tillgängliga för alla.

Otillgänglighet kommer numera att klassas som diskriminering.

I syfte att förbättra den kommunala demokratins funktionssätt infördes

ändringar i kommunallagen (1991:900) redan vid årsskiftet 2013/2014. Bland annat

infördes krav på årlig redovisning att partistödet använts för att stärka partiets

ställning i den kommunala demokratin. Vidare finns det nu möjlighet för ledamöter

att delta i kommunala sammanträden på distans om hjälp av direkt bild- och

ljudöverföring finns.

För att snabbt kunna anvisa ensamkommande barn till kommuner har

ändringar i lagen om mottagande av asylsökande med flera införts från den 1

januari 2014. Syftet är att snabbt kunna tillgodose barnens behov av

tillfredsställande stöd och samtidigt möjliggöra långsiktig planering för deras

integration. Genom ändringen har Migrationsverket fått utvidgade möjligheter att

anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en

överenskommelse med verket om mottagande av barn. Anvisning kan också ske till

kommuner som redan mottagit det antal barn deras respektive överenskommelse

avser.

I syfte att säkerställa att förutsättningarna för barn och unga får lämpliga

insatser av god kvalitet har ett behörighetskrav på socionomexamen införts för

personer verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården (SFS 2012:776).
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För att stärka den enskildes inflytande vid val av god man eller förvaltare har

ett antal lagändringar gjorts. I praktiken innebär det att enskilda personer får ökat

inflytande vida val av god man eller förvaltare. Kontrollen av de som utses skärps

och det förtydligas att överförmyndaren är skyldig att erbjuda utbildning. En annan

förändring är att gode män och förvaltare får rätt att lämna sitt uppdrag vid

exempelvis hot, trots att en ersättare inte utsetts.

En förenklad planprocess – ändringar i plan- och bygglagen innebär bland

annat att det nuvarande enkla förfarandet för framtagande av detaljplaner blir

standard. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och

förlänga tiden för genomförande. Bestämmelser om vad som får regleras i ett så

kallat exploateringsavtal införs och vissa förfaranderegler införs i syfte att öka

transparensen kring genomförandet av detaljplaner. Den nya lagen om riktlinjer för

kommunala markanvisningar1 innebär att kommuner numer ska anta riktlinjer för

markanvisningar om kommunen genomför sådana.

Ett förtydligat kommunalt ansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan

innebär att kommuner löpande ska informera sig om hur ungdomar under 20 år

sysselsätter sig om de varken går eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Detta är

även benämnt som kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. I ansvaret ingår

att kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder för att

motivera den enskilde att börja eller återuppta en utbildning. Insatserna ska

dokumenteras.

För att tillgodose medborgarnas insyn i privat utförd verksamhet ska

fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för de

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det

även anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska

följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

1 En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger kommunen
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse för bebyggelse av ett område som kommunen äger.
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3. Forshaga kommun

3.1. Befolkning
Det totala antalet invånare i kommunen var 11 379 den 31 december 2014.

Invånarantalet har ökat med 87 personer sedan 2013. Befolkningsstatistiken för

Forshaga kommun åren 2006-2013 visar att befolkningsantalet minskade fram till

2011.

Befolkning

31/12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totalt 11 466 11 444 11 415 11 401 11 266 11 229 11 311 11 292
Källa: SCB

Jämför man befolkningsutvecklingen åren 2006-2014 i Forshaga med

förortskommuner till större städer, länet och alla kommuner kan man konstatera

att utvecklingen i Forshaga har varierat mer än i jämförelsegrupperna. Mellan 2006

och 2011 minskade invånarantalet i kommunen med 237 personer vilket, motsvarar

2,1 procent av befolkningen.

Källa: Kolada

Forshaga kommuns befolkningsminskning 2006-2011 beror på ett negativt

födelseöverskott, ett negativt flyttningsnetto, d.v.s. att utflyttningen är större än

inflyttningen. Den ökande befolkningen 2012 och 2014 beror på en högre

inflyttning och ett positivt immigrationsnetto.

3.2. Arbetsmarknad
Den senast tillgängliga arbetslöshetsstatistiken på kommunnivå från 31/12 2014

visar att arbetslösheten bland befolkningen var 7,9 procent. Detta var högre än i

länet (6,9 %) och även högre än i riket (6,3 %), se diagrammet nedan.
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Källa: Kolada

Sett ur ett 4-årsperspektiv har arbetslösheten i Forshaga kommun varierat, från

2011 ökade arbetslösheten fram till 2013, när det nådde kulmen på 9,1 procent.

Sedan 2013 har arbetslösheten minskat med 1,2 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 16-24 år var 16,5 procent, vilket var

högre än i länet (12 %) och högre än i riket (9,1 %).2

3.3. Statlig tillsyn
Stora delar av den verksamhet där kommunen är huvudman ligger under statlig

tillsyn, främst när det gäller skolan, vård- och omsorgen men även

överförmyndarverksamheten. För att revisionen ska nyttja sina resurser effektivt är

det viktigt att uppmärksamma de inspektioner och granskningar

tillsynsmyndigheterna har gjort.

3.3.1. Skolinspektionen
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av rikets skolor. Regelbunden

tillsyn genomförs i förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor och

vuxenutbildningar för att granska att skolorna följer de lagar och förordningar som

finns för verksamheten.

Skolinspektionen genomförde i januari 2015 en kvalitetsgranskning av

distansutbildningar inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen i Forshaga

kommun. Distansutbildningar finns i både egen och extern regi, vilket innebär att

kommunen erbjuder ett brett utbud av kurser. Vid inspektionen kom

Skolinspektionen med ett antal förbättringsförslag i syfte att höja verksamhetens

kvalitet, dessa berörde en utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet,

organisera handledning och stöd för att underlätta för elever som läser på distans.

2
www.kolada.se
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Slutligen ansåg Skolinspektionen att kommunen behöver underlätta och

understödja en ökad interaktion och gemensamt lärande mellan elever. 3

Under 2014 inkom även ett antal anmälningar mot grundskolorna i kommunen. En

av dessa resulterade i kritik och föreläggande från inspektionen. Anmälan rörde

Forshaga lärcenter högstadiet. Kritikgrunden rörde skolplikt och rätt till utbildning

och särskilt stöd.

3.3.2. Tillsyn av överförmyndarverksamheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län gjorde i november 2014 en inspektion av

”överförmyndarnämnd i samverkan.”4 Länsstyrelsen konstaterade bland annat att

inkommande post hanteras och diarieförs av varje enskild handläggare och att

kansliets öppettider uppfyller förvaltningslagens krav. Nämnden förvarar akter i

brandsäkra skåp i låsbara kontor och det är i länsstyrelsens mening en betryggande

förvaring. Kansliet har bemanning motsvarande 3,5 årsarbetare och hanterar ca

400 godmanskap och ca 40 förvaltarskap. Utöver detta hanteras 60 godmanskap

för ensamkommande flyktingbarn och ca 170 registrerade förmyndarskap inklusive

särskilt förordnade vårdnadshavare. Samtliga handläggare har adekvat utbildning.

Länsstyrelsen konstaterar däremot att nämndens ledamöter inte har deltagit i

någon adekvat utbildning sedan nämnden inrättades och förväntar sig att det sker

när den nya nämnden tillträder efter valet 2014. Bristen på kompetens är allvarlig

eftersom nämndens ledamöter fattar beslut i ärenden där det saknas delegation

eller då handläggarna är osäkra. Länsstyrelsen menar att det är viktigt att

handläggarna ska kunna få stöd och hjälp av nämnden när problemställningar

uppkommer.

Det nämns även att kansliet arbetar med att sammanställa och fastställa rutiner och

det har tagits fram informationsmaterial och följebrev till ställföreträdare.

En granskning av 18 slumpvis utvalda akter visade på brister och anmärkningar

bland 13 akter. Anmärkningarna rörde bland annat bristande diarieföring,

oordning, hänvisningar till bilagor som inte är sparade, brister i årsredogörelser och

årsräkningar. Det har även utgått ersättning för resor som inte berör uppdraget och

det finns boupptäckningar som inte har följts upp. Länsstyrelsens sammanfattar

inspektionen med följande mening:

”Länsstyrelsen bemöttes på ett positivt sätt och det är bra att arbetet med att

säkerställa rutiner och en rättsäker och enhetlig hantering är i gång”5

3.3.3. Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2014 gjort tillsyn av 63 nämnder

med ansvar för särskilda boenden runt om i landet.6 Granskningen syftade till att

3
Beslut efter tillsyn i Forshaga kommun, 2015-01-21. Dnr 400–2014:1138.

4
Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner är med i den gemensamma nämnden.

5
Inspektion av överförmyndarnämnd i samverkan, 2014-11-17. Dnr

203-9846-2013.
6

Tillsynsrapport. Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda

boenden? Inspektionen för vård och omsorg: 2014.
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undersöka om nämnderna säkerställer enskildas behov av hjälp och stöd på

särskilda boenden. Lintjärns särskilda boende i Forshaga kommun omfattades av

granskningen. IVO konstaterade att ett ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete är under uppbyggnad men att det är en brist att nämnden inte

säkerställt att ett ledningssystem inte redan finns i verksamheten. IVO

uppmärksammade även att den enskilde inte alltid är delaktig vid uppföljningen av

genomförandeplaner. IVO beslutade att vård- och omsorgsnämnden ska redovisa

en tidsplan för när arbetet med ett ledningssystem ska vara genomfört. Nämnden

fick i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder till den 22 september 2014.

IVO har även granskat nämndernas hanteringa av barnavårdsärenden.7 Forshaga

kommun var en av kommunerna som omfattades av granskningen. En brist som

IVO konstaterade var att kommunen i ett av fallen (1 av 7) inte nådde upp till

lagkravet på förhandsbedömning inom 14 dagar vid orosanmälan. Längsta tid för

förhandsbedömning var en och en halv månad. Utöver detta nämns inte vad som

brister i specifika kommuner.

Enligt IVO finns det i anmärkningsvärt stor utsträckning brister i hanteringen av

anmälningar och utredningar i de granskade kommunerna. Något som innebär att

skyddsnätet som ska finnas för barn och unga i praktiken inte fungerar. Bristerna är

så pass stora att det krävs att nämnderna vidtar åtgärder för att nå upp till kraven i

lagstiftningen. En sammanfattning av de allvarligaste bristerna:

 Anmälningar utreds inte trots att det finns skäl.

 Skyndsamhetskravet beaktas inte.

 Barnrättsperspektivet bör implementeras tidigare.

 Rekryteringssvårigheter är en vanlig orsak till brister.

 Tydliga rutiner krävs i nämnderna.

 IVO rekommenderar effektivare systematiskt kvalitetsarbete.

 Boendeort kan ha betydelse för om barns behov av skydd och stöd

tillgodoses.

3.4. Välfärdsverksamheterna
3.4.1. Skolan
SKL tar tillsammans med olika myndigheter och kommuner varje år fram statistik

inom ett antal områden som kallas för Öppna Jämförelser.

Kommunernas statistik delas i upp i tre delar om 25/50/25 procent. Grupperna

färgkodas utifrån trafikljusets färger, se följande exempel: 25/50/25. Forshaga

kommun har enligt SKL:s Öppna Jämförelser en grundskola som till stora delar har

resultat i nivå med 50 procent av Sveriges kommuner.

Kommunens resultat avviker inom några områden. Det rör bland annat andelen

elever som gjort och klarat alla delprov i ämnesprovet för matematik i årskurs 3.

Kommunens resultat är röda och enbart 56 procent av eleverna klarat samtliga

delprov.

7
Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av

utrendingar. Inspektionen för vård och omsorg: 2014.
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Kommunen har gröna resultat rörande ämnesproven i åk. 6 i ämnesprovet i

engelska, matematik och i svenska samt svenska som andraspråk, 95-98 procent av

eleverna har fått ett godkänt betyg i ämnesproven.

Kommunen har även en hög andel lärare som gått lärarutbildningen, 93 procent av

de anställda lärarna hade en pedagogisk examen 2013, vilket är 5 procent fler än

riksgenomsnittet.

Mellan 2013 och 2014 försämrades kommunens resultat i Öppna Jämförelser och

många resultat gick från gröna till gula.

Ser man till det genomsnittliga meritvärdet8 i åk. 9 har det varierat mellan åren i

Forshaga. Sedan 2012 har meritvärdet förbättrats från en nivå på 188 till 200, 2014.

Resultatet för Forshaga 2014 är emellertid sämre än jämförelsegrupperna och ger

ett rött resultat i Öppna jämförelser.

Källa: Kolada

Ett område där kommunen ligger i nivå med riksgenomsnittet är

gymnasiebehörigheten, 85,3 procent av eleverna i grundskolan hade behörighet att

börja på gymnasiet 2014.

Ser man på kostnaderna för skolan så har Forshaga marginellt högre kostnader än

riket och något högre än kommungruppen. I Forshaga var kostnaden per elev

92 900 kr 2013, medan genomsnittet för alla kommuner är 92 600 kr/elev och

89 400 kr/elev för kommungruppen. Forshaga har något högre kostnader (5 000

kr/elev) för lokaler medan kostnaderna för undervisningen ligger under

genomsnittet för alla kommuner (1 500 kr/elev).9

8
Meritvärdet är summan av en elevs 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om

till siffror. Meritvärdet kan ge eleven en fingervisning om hur eleven ligger till i ansökan till olika
gymnasieskolor.
9

Källa: www.skolverket.se
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Sammantaget kan man säga att kommunens resultat i grundskolan har försämrats

sedan 2013, det har gått från gröna till gula resultat i Öppna jämförelser. Utifrån

resultaten i Öppna Jämförelser rankades kommunen på plats 107 av 290 år 2013

(plats 246, 2012).10 Det går inte att dra någon slutsats av de försämrade resultaten,

2013 var resultaten högre än tidigare år, det kan röra sig om en positiv avvikelse ett

enskilt år.

3.4.2. Socialtjänst
Forshaga kommun har enligt SKL:s Öppna Jämförelser en socialtjänst med

likvärdiga förutsättningar som 50 procent av landets kommuner.

Forshagas socialtjänst har till stor del aktuella rutiner, dvs. rutiner som upprättats

eller följts upp det senaste året. Däremot saknar kommunen aktuella rutiner inom

följande områden:

 För att förebygga avhysningar av barnfamiljer.

 För ekonomiskt bistånd med kommunens arbetsmarknadsenhet

 För ekonomiskt bistånd med försäkringskassan

 Vid skyddade personuppgifter

Kommunen har en låg andel biståndsmottagare, 3,6 procent av kommunens

invånare får ekonomiskt bistånd. Jämför man Forshaga med riket har kommunen

0,5 procent färre biståndsmottagare än genomsnittskommunen.

Forshaga kommun har en låg andel barn vars familj får ekonomiskt bistånd, 4,4

procent av barnen i Forshaga ingår i en familj som får bistånd.

Kommunen har en låg andel socialsekreterare med mer än två års erfarenhet inom

ekonomiskt bistånd (60 %) men en hög andel som har socionomexamen (100 %).

En positiv iakttagelse är att kommunen har en minskande andel långvariga

biståndsmottagare (>10 månader/år) mellan 2012 och 2013 minskade det med 5

procent.

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd är i nivå med 50 procent av landets

kommuner (851 kr/inv.) men är något lägre än genomsnittet för riket (869 kr/inv.).

Detta trots att kommunen har en hög andel invånare med låg inkomst (23,9 %).11

3.4.3. Äldreomsorg
Hemtjänst

Forshaga kommun bedriver enligt Öppna Jämförelser 2014 en hemtjänstverk-

samhet där brukarna ger ett i jämförelse med övriga Sverige, genomsnittligt betyg

med några förbättringsområden. I brukarbedömningarna har de som får hemtjänst

bland annat fått svara på frågan om deras helhetssyn på hemtjänsten. Totalt anger

10
Källa: www.kolada.se

11
Invånare som har inkomst understigande 60 procent av medianinkomsten. Alla former av

inkomster i form av transfereringar, förvärvsarbete, kapital förutom ekonomiskt bistånd är
inräknat.
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92 procent av brukarna att de är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten som

helhet. Riksgenomsnittet är 91 procent.

De förbättringsområden som framkommer tydligast i brukarundersökningen år

2014 avseende hemtjänsten är:

 Brukarnas möjlighet att påverka tider

 Personalens hänsyn till åsikter och önskemål

 Information om förändringar

En positiv förändring är att andelen som upplever att personalen har tillräckligt

med tid har ökat markant sedan 2012, 89 procent av brukarna upplever att tiden är

tillräcklig.

Särskilt boende

När det gäller motsvarande resultat i Öppna Jämförelser 2014 för särskilt boende,

är bukarna mindre nöjda. Här anger 76 procent av brukarna att de är nöjda eller

mycket nöjda, på frågan om deras helhetssyn på verksamheten. Det är en

minskning med 21 procent jämfört med 2013. Riksgenomsnittet är 84 procent.

De förbättringsområden som framkommer tydligast i brukarundersökningen år

2014 för särskilt boende är:

 Möjlighet att komma utomhus

 Möjlighet att påverka tider

 Måltidsmiljö

 Sociala aktiviteter

 Utomhusmiljön

Ett område där kommunen har fått utomordentligt bra resultat rör personalens

bemötande, samtliga brukare (100 %) uppger att de är mycket nöjda med

bemötandet. Kommunen har även bra, dvs. gröna resultat för maten som serveras,

90 procent av brukarna uppger att den smakar bra eller mycket bra.

Kostnader äldreomsorgen

Kommunens kostnader för äldreomsorgen per brukare är 103 000 kr högre än

riksgenomsnittet och 91 000 kr högre än liknande kommuner inom hemtjänsten.

Inom särskilt boende är kostnaderna mycket lägre än jämförelsegrupperna,

205 000 kr lägre per brukare än riksgenomsnittet och 276 000 kr lägre per brukare

än jämförbara kommuner. Kostnaderna inom hemtjänsten och särskilt boende har

ökat inom samtliga jämförelsegrupper de senaste åren.
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I Forshaga har kostnaderna inom hemtjänsten ökat avsevärt 2012-2013, se tabellen

på nedan.

2011 2012 2013

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Alla kommuner 193 047 201 476 248 127

Forshaga 199 416 211 894 351 875

Liknande kommuner äldreomsorg 163 449 180 719 260 667
Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl.

lokalkostnader, kr/brukare Alla kommuner 587 625 617 907 689 671

Forshaga 418 095 399 694 484 917

Liknande kommuner äldreomsorg 586 828 623 898 760 980
Källa: Kolada

3.5. Kostnadsjämförelser kommunala
verksamheter

Vid redovisning och jämförelser av kommuners verksamhetskostnader används ofta

avvikelsen mellan kommunens redovisade kostnader inom ett specifikt

verksamhetsområde och en strukturårsjusterad standardkostnad. Värdet ger en

indikation på om en kommun har högre eller lägre kostnader än de som motiveras

av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Om

kommunens nettokostnad är högre än den strukturårsjusterade standardkostnaden

beror det på att kommunen har en högre ambitionsnivå eller en lägre effektivitet.

Vid en riskbedömning kan det därför vara relevant att beakta både kraftigt positiva

och kraftigt negativa resultat. Utfallet bör dock sättas i samband med ytterligare

information. Eftersom årsredovisningarna för 2014 inte är rapporterade i Kolada är

den senast tillgängliga statistiken från 2013.

Kommunernas ekonomiska statistik delas i likhet med Öppna jämförelser upp i tre

delar om 25/50/25 procent. Grupperna färgkodas utifrån trafikljusets färger, se

följande exempel: 25/50/25.

Forshaga kommun har avvikelser jämfört med den strukturjusterade

standardkostnaden inom flertalet verksamhetsområden. Inom grundskolan och

individ- och familjeomsorgen har kommunen avsevärt högre kostnader än vad som

motiveras utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Kommunens kostnader

för förskola och skolbarnomsorg understiger standardkostnaden. För en mer

detaljerad översikt, se tabellen nedan.

Avvikelse redovisad kostnad och
strukturårsjusterad standardkostnad 2011-2013

2011 2012 2013

Förskola och skolbarnsomsorg 2,0 4,5 -4,0

Grundskola 9,4 13,5 11,5

Gymnasieskola -4,0 -7,7 -17,2

Individ- och familjeomsorg 12,1 24,1 32,4

LSS -0,7 1,2 -0,1

Äldreomsorg -6,2 -1,0 5,7

Totalt (exkl. LSS) 1,8 5,4 4,6
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Källa: Kolada

3.6. Identifierade riskområden
Utifrån det underlag som tagits fram genom omvärldsbevakning, genomgång av

tidigare granskningar har ett antal riskområden identifierats. I avsnittet nedan

listas identifierade risker och förslag på granskningar.

Något som kommunrevisionen bör ha uppsikt över är överförmyndarnämndens

verksamhet. Vid inspektionen 2013 granskades 18 slumpvist utvalda akter, då

riktades anmärkningar mot 13 av dessa. Anmärkningarna rörde bl.a. bristande

diarieföring, oordning, hänvisningar till bilagor som inte är sparade, brister i

årsredogörelser och årsräkningar. Det har även utgått ersättning för resor som inte

berör uppdraget och det finns boupptäckningar som inte har följts upp.

Kommunrevisionen bör ha uppsikt över den tillsyn som genomfördes 2014 och ev.

göra en granskning.

Enligt SKL är landets kommuner nu inne i en period som karaktäriseras av stora

demografiska förändringar inte minst inom skola, äldreomsorg samt hälso- och

sjukvård. Stora investeringsbehov förväntas även medföra ökade kostnader för

kommunerna.

 Granskning av kommunstyrelsens långsiktiga planering.

Forshaga kommun har en hög andel ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa

ungdomar. Den senast tillgängliga statistiken över ungdomar som varken studerar

eller arbetar från 2012, visade att de utgjorde 13,4 procent av ungdomarna i

åldrarna 17-24 i kommunen.

 Granskning av kommunens arbete med att fullfölja aktivitetsansvaret för

ungdomar.

IVO har granskat hur socialnämnderna i landet hanterar barnavårdsärenden.12

Forshaga kommun var en av kommunerna som omfattades av granskningen. En

brist som IVO konstaterade var att kommunen i ett av fallen (1 av 7) inte nådde upp

till lagkravet på förhandsbedömning inom 14 dagar vid orosanmälan.

 Granskning av vård- och omsorgsnämndens rutiner för hantering av

orosanmälningar.

Under 2014 gjordes en anmälan till skolinspektionen. Anmälan rörde Forshaga

lärcenter högstadiet. Kritikgrunden rörde skolplikt och rätt till utbildning och

särskilt stöd.

 Detta bör följas upp och en granskning av rutiner rörande särskilt stöd och

rätt till utbildning kan vara befogad.

Under 2014 och efter årsskiftet har ett antal nya lagar som påverkar kommuner

införts. Med anledning av detta föreslås följande granskningar:

12
Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av

utrendingar. Inspektionen för vård och omsorg: 2014.
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 Granskning av kommunens mottagande av flyktingar.
 Granskning av kommunens tillgänglighetsarbete.
 Granskning av kommunens hantering av bygganmälningar.

Att processer, system och rutiner fungerar är en förutsättning för en rättvisande

redovisning och finansiell rapportering. Under en mandatperiod bör ett flertal

system, rutiner och processer granskas. Utifrån tidigare genomförda granskningar

och en bedömning av väsentlighet och risk föreslås följande granskningar under

mandatperioden:

 Granskning av föreningsbidrag

 Granskning av lönehantering

 Granskning av debiteringsrutiner inom barnomsorgen

 Granskning av debiteringsrutiner inom äldreomsorgen

 Granskning av momshantering

 Granskning av debiteringen inom affärsverksamheterna
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Bilaga

Granskningar genomförda 2011

Delårsrapport

Årsredovisning

Granskningar genomförda 2012

Delårsrapport

Årsredovisning

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande

Intern kontroll

Näringslivsfrämjande åtgärder

Diskriminering och kränkande behandling i skolan

Underhåll av fastigheter samt lokalanvändning och lokaleffektivitet

Samverkan i vårdkedjan för äldre (samgranskning med bl.a. landstinget)

Granskningar genomförda 2013

Delårsrapport

Årsredovisning

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande

Upphandlingsrutiner

Barn i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (samgranskning med b.la.

landstinget)

Vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem

(samgranskning med b.la. landstinget)



Riskanalys inför 2015

Mars 2015
Forshaga kommun 17 av 17
PwC

Planerade granskningar 2014

Delårsrapport

Årsredovisning

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande

Protokoll

Bilanvändning


