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1

Inledning/bakgrund
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och
kontroll av verksamheten.
Granskningen har genomförts genom intervju med presidium och förvaltningsledning
kring i förväg utskickade frågor. Svaren har verifierats utifrån den dokumentation som
finns. Detta innebär att kommentarerna nedan ska ses utvecklingsmöjligheter och
avvikelser att beakta. Om någon av frågorna inte särskilt kommenteras beror detta på
att svaret är underbyggt och tillfredsställande.
Den grundläggande granskningen har utöver fokusområdena mål/måluppfyllelse,
ekonomistyrning och intern kontroll även beaktat nämndernas egna riskanalyser och
hot mot verksamheten. Denna information är ett viktigt bidrag till revisorernas
riskanalys inför kommande verksamhetsår.

1.2

Avgränsningar
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut
redovisas i särskilda rapporter.

1.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
— kommunallagen

1.4

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Kristian Gunnarsson kundansvarig och certifierad
kommunal revisor.
Kommunens revisorer har deltagit i träffar med presidiet.
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Barn-och utbildningsnämnden
Målstyrning
1

1.1
1.2
1.3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

Vet
ej

X
X
X

Kommentarer: Målen är formulerade så som att resultatet för ett målområde ska vara
bättre/högre än föregående år. Uppföljningen görs inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet och uppdrag ges utifrån bristande måluppfyllelse. Exempelvis
beslutade nämnden under hösten 2017att skolenheterna skulle ta fram en plan för
ökad måluppfyllelse när det gäller betygsresultat.
Målen följer inte alltid kalenderåret.

Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering

Ja

Uppfolj ning budget-prognos-utfal 1
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

X
X
X

Nej

Del
vis

Vet
ej

Kommentarer: Nämndens prognos är ett underskott på cirka 1 mnkr. Budgeten för
gymnasieskolan visar ett underskott på 2,5 mnkr och förklaras med en
underbudgeterad verksamhet och situationen anses inte vara hållbar på sikt. Tidigare
års underskott har till viss del hanterats genom personalneddragning. För 2017 har
inga åtgärder vidtagits för budget i balans.
Nämnden har med den ekonomiska verkligheten varit begränsad att göra det som man
vill. Exempelvis hade man önskat se mer satsningar inom digitalisering och
modersmålsundervisning.

Uppföljning av intern kontroll
3

3.1

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning

Ja

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?

X
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Nej

Del
vis

Vet
ej
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3.2

Ar internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.3
3.4

X
X
X

Kommentarer: Nämnden och förvaltningen arbetar på ett strukturerat sätt med intern
kontroll och vi kan se att kontrollerna leder till beslut om åtgärder i nämnden vilket är
positivt. En risk som intervjuade själva framhåller är att det tenderar att bli
förskjutningar i tid, d.v.s. att kontrollerna skjuts på framtiden. Detta är enligt vår mening
en vanlig iakttagelse varför vi rekommenderar att kontrollmomenten sprids över året
med tydlig angivelse om vem som gör kontrollen och när den ska rapporteras.

Risker
•

Stora utmaningar i lokalförsörjning på kort och lång sikt (samverkan/process
mm).

•

Ekonomi och budgetförutsättningar gymnasieskolan.

•

Kompetensförsörjning och rekrytering inklusive lönesättning

•

Säkerhets- och trygghetsfrågor (personskydd, skalskydd mm)

Överförmyndarverksamheten
Målstyrning
1

l.l
l .2
l .3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

X
X
X

Kommentarer: Målet kring rekrytering av gode män nås inte inom den tidsram som är
fastställd (3 mån). Vid tidpunkten för granskningen väntar 40-tal personer på god man.
Ett annat mål är att öka utbildningen för att minska fel i årsräkningarna. Det framhålls
som svårt att "nå" de som verkligen behöver utbildning. Andra faktorer som påverkar
nämnden är alltmer komplexa ärenden och ett delvis minskat engagemang.
En konkret åtgärd för ökad måluppfyllelse är rekryteringen av en professionell god man
som delas mellan Ljungby och Älmhult.
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Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering
UppfÖljning budget-prognos-utfal 1
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

X
X
X

Kommentarer: De ekonomiska prognoserna har "haltat" till viss del under året men
verksamheten planerar för ett O-resultat. Återsökning av medel från Migrationsverket
har förskjutits i tid och begärda pengar för 2016 har kommit 2017. Likaså finns enligt
intervjuade ingen tydlig fördelningsprincip mellan överförmyndarnämnden och
socialnämnden när det gäller ensamkommande flyktingbarn.
Arvodena var under 2016 låga i jämförelse med riktvärden. Under 2017 höjdes
arvodena till den av SKL rekommenderade riktnivån. Under 2018 kommer sannolikt
arvodena sänkas igen beroende på förändrade ersättningsregler från Migrationsverket.
Avtalssamverkan med Älmhult och Markaryd finns. Ärendemängd och
kostnadsfördelning mellan kommunerna behöver ses över och diskussioner förs om en
eventuell gemensam nämnd.

Uppföljning av intern kontroll
3

3.1
3.2
3.3
3.4

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning
Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

Ja

Nej

Delvis

X
X
X
X

Kommentarer: Överförmyndarnämnden saknar en intern kontrollplan 2017. Arbetet
har påbörjats för 2018. Detta innebär dock inte att man inte internt granskar och följer
upp och kvalitetssäkrar verksamheten, tvärtom så utgör mycket av verksamheten just
granskning och kontroll. Intervjuade framhåller att man vill höja nivån på kvaliteten i
årsräkningarna och ställföreträdarnas kompetens. Det är för många undermåliga
redovisningar i dagsläget enligt uppgift.
Vid avvikelser vidtas åtgärder som kontakter och uppföljningar med enskilda
ställföreträdare kring redovisningen samt i extremfallen där god man fråntas sitt
uppdrag.
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Risker
•

Bemanning och rekrytering av ställföreträdare

•

Kompetens och brist på utbildning

•

Avtalssamverkan och organisation med Älmhult och Markaryd
(ärendefördelning, resurser och kostnadsfördelning mm)

Tekniska nämnden
Målstyrning
1

1.1
1.2
1.3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

Vet
ej

Del
vis

Vet
ej

X
X
X

Kommentarer: Intervjuade framhåller att målen inför 2018 kommer innehålla mer
konkreta mätetal. Stor del av de mål som idag finns upplevs vid mätning innehålla
subjektiva bedömningar. Nämndens mål har uppnåtts varför man inte beslutat om
specifika åtgärder. En nämnd som når alla sina verksamhetsmål bör fundera på hur
målen är satta enligt vår bedömning.

Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Uppföljning budget-prognos-utfall
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

X
X
X

Kommentarer: Nämnden beräknar ett överskott på cirka 4 mnkr för 2017. Orsakerna
beror enligt uppgift på vakanser och extra intäkter från tomtförsäljningar. Kosten går
med underskott och i detta sammanhang behöver budgetmodellen och prissättnings
principer ses över.
Ordförande i nämnden framhåller att ekonomisystemet inte är tillräckligt ändamålsenligt
då ekonomirapporterna inte kan tas fram tillräckligt snabbt efter månadsbokslutet.
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För de verksamheter som tidigare haft ekonomiska underskott har nämnden arbetat
efter en åtgärdslista för ekonomi i balans.
Den största risken för nämndens ekonomistyrning är den ”växtvärk” som idag finns i
organisationen. En del utredningar ligger vilande på grund av bristande personalresurs,
exempel som nämns är utredning om centraliserad städ- och vaktmästeriorganisation.
Det behövs tillsättas flera olika tjänster såsom utredare, projektledare, chefer för att
jobba med de allt fler projekt och investeringar som ligger i planerna. Risken förstärks
av de svårigheter som finns att rekrytera de personer som behövs.
Investeringsprocessen har enligt intervjuade blivit bättre under senare år men
fortfarande är det för mycket fokus på ett år istället för flera år i processen. Det upplevs
av intervjuade vara svårt att leverera underlag med en tajt driftsbudget. Det behöver bli
tydligare att det avsätts utredningsresurser till ett investeringsprojekt som inte belastar
driftbudgeten för ordinarie verksamhet.
Lokalförsörjningsplan är under framtagande. Intervjuade framhåller att beställarna
behöver bli bättre i sitt eget prognosarbete över de behov som finns och ha en bättre
framförhållning i processen.
Enligt vår mening är projektstyrning och kontroll över investeringsprojektens
genomförande av största vikt för ekonomistyrning och kostnadskontroll varför vi menar
att nämnden tydligt behöver prioritera rekrytering av nyckelpersoner.

4.3

Uppföljning av intern kontroll
3

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.2
3.3
3.4

Ja

Nej

Del
vis

X
X
X
X

Kommentarer: Nämnden och förvaltningen har en diskussion kring risker och
väsentlighet kopplat till intern kontroll. Riskanalysen för varje år finns dokumenterad.
Redovisningen av de interna kontrollerna sker och det går att utläsa att nämnden fattar
beslut om åtgärder och ger uppdrag med anledning av resultatet.
För 2018 har två områden valts ut för intern kontroll: planprocess och
investeringsprocess.

4.4

Risker
•

Brist på utredningsresurser och projektledare för olika investeringsprojekt.

•

Investeringsprojekt och projektstyrning (upphandling och kontrollorganisation)
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Vet
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o

Projektbudget för utredning och projektering

•

Nytt industriområde (4 års handläggningstid)

Kultur- och fritidsnämnden
Målstyrning
1

l.l
l .2
l .3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

Vet
ej

X
X
X

Kommentarer: Målen utgår från nationella mål och mätningar som görs. Intervjuade
framhåller att det är svårt att göra en rättvisande mätning av måluppfyllelsen genom de
enkäter som görs. Målen kommer ändras för 2018.

Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Uppföljning budget-prognos-utfall
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

X
X
X

Kommentarer: Nämnden räknar med att hålla sin budget för 2017.
Några faktorer som nämns och som påverkar nämndens ekonomi är att hyreshöjningar
genomförs utan att nämnden erhåller kompensation för detta. En annan faktor som är
svår att överblicka enligt Intervjuade är elförbrukning och olika avtal.
En annan negativ påverkansfaktor på ekonomin är att nämnden tidigare fått 5 % av
migrationsersättningen för olika integrationssatsningar. Denna ersättning har nu enligt
uppgift minskats till 2 % och det är socialnämnden som ändrat nivån enligt uppgift.
Som intervjuade helt riktigt påtalar kan Inte nämnd besluta ”över” annan nämnds
huvud.
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Uppföljning av intern kontroll
3

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Ar internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.2
3.3
3.4

Ja

Nej

Del
vis

Vet
ej

X
X
X
X

Kommentarer: Riskanalys görs och dokumenteras. Politikerna är involverade i
processen. Nämnden kan tydligare besluta om vad resultatet av de genomförda
kontrollerna ska leda till d.v.s. inte bara godkänna genomförd intern kontroll.

Risker
•

Kompensation för hyresökningar

•

Hyressättning och rutiner vid lokaluthyrning

•

Ombyggnad av omklädningsrum Ljungby Arena (kostnadsfördelning och
ansvar)

Miljö- och byggnadsnämnden
Målstyrning
1

1.1
1.2
1.3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Flar nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

X
X
X

Kommentarer: Nämnden har en god måluppfyllelse. Målet kring handläggningstider
för bygglov nås inte riktigt men målet är högt ställt med 15 dagar. Tillsynen har lite kort
om resurser och har fått nedprioriteras dock har det tillskjutits ökade resurser till
tillsynen vilket borde få genomslag under 2018. Inom tillsynen har det under senare år
varit relativt stor personalomsättning och frånvaron av miljöchef märks.
På planavdelningen är det högt tryck!
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Ekonomistyrning
2

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering

2.1
2.2
2.3

Uppföljning budget-prognos-utfall
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

X
■x~
X

Kommentarer: Nämnden räknar med ett O-resultat för 2017. Nämndens ekonomi är
lätthanterlig och några stora svängningar i ekonomin inträffar inte. Nytt från 2017 är att
planavgift tas ut vilket genererar extra inkomster.

Uppföljning av intern kontroll
3

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning

3.1

Ja

Nej

Del
vis

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna X
kontrollen?
hx^
Ar intemkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentl ighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
X
nämnden/styrelsen
^x“
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.2
3.3
3.4

Kommentarer: Nämnden och förvaltningen har ett dokument för riskanalys för olika
processer i verksamheten. Utifrån denna prioriteras något område för djupare
granskning årligen. Tidpunkter för genomförandet och ansvar finns angivet.
Redovisning av 2017 års internkontroll har skett och likaså har en plan fastställts för
2018.

Risker
•

Förvaltningen har en tuff situation på plansidan med stor arbetsbelastning vilket
påverkar leveransförmågan. Dessutom är det svårrekryterat inom detta område.

•

Samverkan med andra nämnder kring planarbetet.

•

Prioritering av de tillsynsområden som nedprioriterats (livsmedel, enskilda
avlopp)
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Socialnämnden
Målstyrning
1

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten

l.l
1.2
1.3

Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

Vet
ej

X
X
X

Kommentarer: Mycket av nämndens uppföljning görs via nationella mätningar i ggr/år.
Bemötandemålet är enligt politikerna centralt och förvaltningen fick utifrån uppföljning i
uppdrag att undersöka en enhet närmare kring bemötande. Begränsad möjlighet finns
dock att få information under året kring hur måluppfyllelsen utvecklas.

Ekonomistyrning
2

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering

2.1
2.2
2.3

Uppföljning budget-prognos-utfall
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

Del
vis

X
X
X

Kommentarer: Nämnden redovisar ett stort underskott på cirka 32 mnkr för 2017.
Redan vid ingången av 2017 fanns ett ärvt underskott på 6 mkr och sedan har det ökat
för i princip varje månad under året.
Socialnämnden och förvaltningen härvid olika tidpunkter under 2017 beslutat om
åtgärder för en budget i balans. Enligt den åtgärdslista vi tagit del av framgår att
genomförda besparingar för 2017 ger en kostnadsreduktion på totalt cirka 6 mnkr. För
2018 är motsvarande besparing 16,5 mnkr. Ser man till 2017 är alltså
kostnadsreduceringen långt ifrån fullmäktiges krav.
Förklaringar finns till underskottet. Några av de viktigaste nämns nedan:
•

Ändrade bedömningsgrunder för assistansersättningen (Försäkringskassan)
vilket motsvarar cirka 10 mnkr

•

Tidigare överskott på ’’flyktingkontot’’ har vänt till ett underskott vilket motsvarar
cirka 5 mnkr.

•

Placeringar vilket motsvarar cirka 10 mnkr.

Stora avvikelser finns också inom omsorgen och särskilda boenden. På fråga svarar
intervjuade att det inte finns någon koppling mellan vårdtyngd och tilldelning av
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resurser. Enligt muntliga uppgifter förefaller det också vara så att Ljungby har väsentligt
högre kostnad inom äldreomsorgen än jämförbara kommuner. Vi ställer oss frågan om
nämndens rutiner för biståndsbedömning är anpassade. Enligt uppgift har dock
förvaltningen påbörjat ett arbete med att följa nyckeltal när det gäller kostnad per
brukare.
En annan allvarlig iakttagelse vi gör är att förtroende för cheferna inom förvaltningen
inte är optimalt. Det har till och med förekommit att chefer anställt personal utan att
man har haft budgetmedel till förfogande. Detta är mycket allvarligt enligt vår mening.
Kunskapen kring ekonomin bland cheferna behöver också enligt uppgift stärkas. Det
uppges vara svårt att få ut ”ekonomiskt medvetande” i organisationen. För att bekräfta
denna uppgift klipper jag in en bild nedan från nämndens uppföljning av ett i allra
högsta grad relevant mål:
;

Med en god ekonomi har vi en bra grund för hållbar tillväxt och trygghet. Varje chef ska ha minst en
aktivitet som ökar det ekonomiska tänkandet i arbetsgruppen.
Syfte: Öka den ekonomiska medvetenheten i förvaltningen.
Titel

Utfall 2016

Mål 2016

Mål 2017

S0C-Har varje
chef minst en
aktivitet som
Ökar det
ekonomiska
tankandet i
arbetsgruppen?

32,0%

100,0/%

l©,(Fi

Utfall 2017

Bedömning

n
v-/

Resultatet, d.v.s. utfallet 2016 är uppseendeväckande och enligt vår mening en mycket
viktig iakttagelse att snarast åtgärda för att komma till rätta med en god ekonomisk
hushållning. Endast vart tredje chef lyckas prestera en aktivitet som ökar det
ekonomiska tänkandet i organisationen. Att ange 100 % är fullt rimligt mål som bör
ses som en hygienfaktor och ingå som en självklarhet i chefskapet.
En annan synpunkt som framförs från socialnämndens representanter är att
ekonomisystemet inte stödjer att få fram snabba ekonomirapporter efter
månadsbokslut (kan enligt uppgift dröja 5-6 dagar efter månadsskiftet)
I vår intervju framkommer att socialnämnden har inom den egna förvaltningen 3-4 egna
ekonomer samt tre kvalitetstrateger. Vi har lämnat en särskild skrivelse i detta ärende.
Socialnämnden har inför 2018 ”flaggat” för utmaningar och oro för att hålla budget även
detta år. Det som oroar är fortsatta negativa konsekvenser av kostnaderna för
personlig assistans men även ökat ekonomiskt bistånd.
Ordföranden uppfattar att det inte funnits en tradition av att varsla och minska ned på
personal i kommunen. Utifrån ett revisionsperspektiv vill vi bara konstatera att om en
verksamhet avvecklas eller förändras (exempelvis förändrade lagkrav eller andra
direktiv) så förändras även behovet av personal åt båda håll. Personalstyrkan ska
anpassas utifrån det uppdrag lagstiftaren fastställt samt de mål och direktiv som i övrigt
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gäller från fullmäktige. Att omplacera personal som blivit övertalig är inte god
ekonomisk hushållning och ytterst en illojalitet mot fullmäktige.
Intervjuade framhåller att man idag inte har ”instrument” att mäta på ett objektivt sätt
om verksamheten personalmässigt är rätt dimensionerad.

Uppföljning av intern kontroll
3

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning
Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentl ighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.1
3.2
3.3
3.4

Ja

Nej

Del
vis

V#
ej

X
X
X
X

Kommentarer: Intern kontrollplan för 2017 finns beslutad och bygger på en ordentlig
genomgång av risk- och väsentlighet där samtliga ledamöter i nämnden påverkat
innehållet. Vi kan se att de kontroller som görs sammanfattas i en kortfattad rapport om
bakgrund, resultat samt analys och i förekommande fall uppdrag till åtgärder.

Risker
®

Ekonomistyrning och kostnadskontroll

®

Kostnadsövervältringar från staten

®

Kompetensförsörjning och tillgång till personal

®

Biståndsbedömningen

Kommunstyrelsen
Målstyrning
1

1.1
1.2
1.3

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten
Flar nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser
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Kommentarer: Uppföljningen av målen och beslut under året för att förbättra
måluppfyllelsen kan utvecklas. Många av målen mäts genom olika nationella enkäter
och undersökningar. Målen har dock enligt kommunledningen blivit bättre och har blivit
ytterligare lite bättre formulerade för 2018.
Kommunledningen framhåller att man bevakar att nämnderna jobbar på ett likartat sätt
med mål och rapportering mm för att få till ett enhetligt arbetssätt och bättre rapporter.
Ett stort hot i kommunstyrelsens måluppfyllelse är hur man lyckas med den högre
utbildningen och att underlaget för utbildningen finns kvar och helst ökar.
En annan iakttagelse gäller målet kring bemötande som visar på dåliga resultat. På
grund av den låga måluppfyllelsen har styrelsen valt att särskilt titta på hur bemötandet
kan bli bättre inom ramen för arbetet med intern kontroll.
I sammanhanget vill vi lyfta fram ett gott exempel på beslut som protokollförts. KSAU
beslutade 2017-10-24 att "ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa för
KSAU hur näringslivsavdelningen, utvecklingsavdelningen och kansliavdelningen
arbetar för att uppnå kommunstyrelsens mål. ” Det som är positivt med detta beslut är
att det signalerar ut i organisationen vem man är till för och att det krävs struktur och
målmedvetet arbetssätt som prövas och bedöms.

Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Uppföljning budget-prognos-utfall
Frekvens och kvalitet på rapporteringen är god
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

X
X
hX^

Kommentarer: Kommunstyrelsens egen verksamhet visar på ett ekonomiskt överskott
på cirka 6 mnkr för 2017. Som förklaringar till överskottet nämns personalomsättning
och vakanta tjänster. I de fall en nämnd visar en negativ avvikelse kan och har KS
beslutat att nämnden skall återkomma med en åtgärdsplan för att eliminera avvikelsen.
Kommunstyrelsen har haft träffar med socialnämndens representanter månadsvis
under 2017.

Uppföljning av intern kontroll
3

3.1
3.2
3.3

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning
Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentl ighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
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3.4

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

X

Kommentarer: Politikerna är delaktiga i riskanalysen och val av kontrollområden.
Interna kontrollplaner finns fastställda och återrapportering sker till styrelsen. För de
olika kontrollerna som gjorts finns en rapport upprättad där det framgår resultat och
förslag till åtgärder.

Risker
®

Samverkan och helhetssyn mellan nämnder (kommunens bästa)

©

investeringsprocess och byggnationer

©

Personal- och rekryteringsfrågor

©

LEAN-tänk även på politisk nivå (klarar organisationen och systemet det som
beställs)

®

Högre utbildningen (hot att vissa utbildningar försvinner/flyttas)

KPMG AB

—

Kristian Gunnarsson
Certifierad kommunal revisor
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