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Revisorerna har genomfört sin årliga grundläggande granskning av överförmyndarnämnden och
kommunstyrelsen. Iarbetet har vi erhållit stöd av KPMG.

Huvudinriktningen för den grundläggande granskningen 2015 har varit att ganska och beddma
hur kommunstyrelsen arbetar för en gemensam värdegrund i kommunen samt hur
överförmyndarnämnden arbetar för att tillförsäkra en tillräcklig intern kontroll. Granskningarna
har genomförts i dialogform.

Vår bedömning är att de kännetecken som kommunen har härlett ur sin vision och övergripande
må1 behöver konkretiseras i ett antal gemensamma värderingar som behöver förankras på alla
nivåer i organisationen.

Vid vårt möte med styrelsen framkommer ingen entydig bild av hur styrelsen bedömer behovet
av en utveckling av värdegrunden i organisationen. Med hänsyn till ämnets speciella och
genomgripande karaktär kan detta vara förklarligt, eftersom det tar tid att reflektera över hur
frågan kan hanteras. Revisorerna har för avsikt att återkomma till kommunstyrelsen idetta
ämne.

Mötena med utskotten visar att arbetet ibildnings- och vårdutskotten innefattar såväl beredande
funktioner som fortlöpande uppföljning av verksamheterna liksom utskotten även tar initiativ
till utveckling av respektive verksamhet. Inom samhällsbyggnad förefaller utskottets roll mer
inriktat på detaljfrågor. Avseende allmänna utskottet har revisorerna noterat att detta nu har ett
antal viktiga frågor att hantera, bl a inom personal och rekrytering.

Överförmyndarnämnden har fortsatt det viktiga arbetet med att strukturera sitt arbete och
tillförsäkra en god intern kontroll i verksamheten. Det grundläggande intrycket är att nämnden
kommit en bit på väg i sitt viktiga arbete, men att det inom området intern kontroll fortfarande
finns brister. Revisorerna har för avsikt att särskilt följa detta område med nämnden.

I bilagd revisionsrapport har vi sammanfattat våra rekommendationer och iakttagelser liksom de
diskussioner som skett vid de genomförda träffarna med överförmyndarnämnden och
kommunstyrelsen med utskott. Vi önskar att överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen
inkommer



0
2016-04-11

Eda kommun
Kommunrevisionen

med synpunkter och kommentarer senast 15 juni 2016.

Kommunens revisorer ,%

,~
unnar Andersson Göran Persson

Ordförande Revisor



/~PMG

Eda kommun

Årlig grundläggande granskning 2015
Revisionsrappot~t

KPMG AB
Karlstad

Offentlig sektor
2016-03-18

Antal sidor: 6

OO 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.



K M
Eda kommrui

Årlig grundläggande gransk~aing 201 S
2016-03-18

Innehåll

1. Sammanfattning 1

2. Inledning 1

3. Syfte 2

4. Revisionskriterier 2

5. Metod 3

6. Värdegrund, utskott och intet-n lconti•oll 3

7. Resultat 3
7.1 Kommunstyrelsen 3
7.2 Granskning av kommunstyrelsens utskott 4
7.2.1 Vårdutskottet 4
7.2.2 Bildningsutskottet 5
7.2.3 Samhällsbyggnadsutskottet 5
7.2.4 Allmänna utskottet 5
7.3 Överförmyndarnämnden 6



1. Sammanfattning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) anvisar att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att
klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt
med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kon-
troll. Revisorerna genomför därför som en del i revisionsprocessen en årlig grundläggande gransk-
ning.

Huvudinriktningen för den grundläggande granskningen 2015 har varit att granska och bedöma hur
kommunstyrelsen arbetar för en gemensam värdegrund i kommunen samt hur överförmyndarnämn-
den arbetar för att tillförsäkra en tillräcklig intern kontroll. Granskningarna har genomförts i dia-
logform.

En organisations värdegrund kan definieras som ett stabilt system av utvalda gemerrsa~r7nta värde-
ringarsom beskriver den grund man vill skapa i organisationen. Utifrån revisorernas granskningar
och andra intryck av kommunens övergripande kontrollmiljö liksom den bild som framkommer i
massmedia och som påverkar medborgarnas upplevelse av organisationen, anser vi att det finns
mycket goda skäl för kommunen att bedriva ett betydligt mer aktivt värdegrundsarbete.

Vår bedömning är att de kännetecken som kommunen har härlett ur sin vision och övergripande
må1 behöver konlaetiseras i ett antal gemensamma värderingar som förankras på olika nivåer i
organisationen.

Vi rekommenderar revisorerna att fortsätta följa utvecklingen med kommunstyrelsen. Vid reviso-
rernas möte med styrelsen framkommer ingen entydig bild av hur styrelsen bedömer behovet av en
utveckling av värdegrunden i organisationen. Med hänsyn till ämnets speciella och genomgripande
karaktär kan detta vara förklarligt, eftersom det tar tid att reflektera över hur frågan kan hanteras.
'Revisorerna har för avsikt att återkomma till kommunstyrelsen

Mötena med utskotten visar att arbetet ibildnings- och vårdutskotten innefattar såväl beredande
funktioner som fortlöpande uppföljning av verksamheterna liksom utskotten även tar initiativ till
utveckling av respektive verksamhet. Inom samhällsbyggnad %refaller utskottets roll mer inriktat
på detaljfrågor. Avseende allmänna utskottet har revisorerna noterat att detta nu har ett antal viktiga
frågor att hantera, bl a inom personal och rekrytering.

Overförmyndarnämnden har fortsatt det viktiga arbetet med att strukturera sitt arbete och tillför-
säkra en god intern kontroll i verksamheten. Det grundläggande intrycket är att nämnden kommit
en bit på väg i sitt viktiga arbete, men att det inom området intern kontroll fortfarande finns brister.
Revisorerna har för avsikt att särskilt följa detta område med nämnden.

2. Inledning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) anvisar att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. För att
klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt
för att granska om den verksamhet som nämnder och styrelser bedriver har en tillfredsställande
styrning och interm kontroll. Enligt god sed indelas den årliga granskningen i framförallt två hu-
vuddelar, grundläggande granskning och fördjupad granskning.



Grundläggande granskning kan ses som de revisionsinsatser som minst måste göras för att ge de
förtroendevalda revisorerna ett tillräckligt underlag för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under
förutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av någon fördjupad granskning. Inom
ramen för den grundläggande granskningen har därför definierat följande delar:

Revisorerna följer verksamheten under revisionsåret genom att:

• Ta del av grundläggande dokument (mål- och budgetdokument, reglemente, delegations-
ordning, ekonomi- och verksamhetsrapportering, delårsrapporter, verksamhetsberättelser,
beslutsunderlag etc.)

• Löpande följa flödet av ärenden och beslut (protokoll etc.samt

• Föra en dialog med styrelse och nämnder om må1, uppdrag ansvar, styrning och resultat.

Viktiga delar vid sammanträffanden med styrelse och nämnder utgör att bedöma,

• Hur har må1 och uppdrag från fullmäktige tolkats och brutits ner så att dessa fungerar
som styrsignaler till verksamheten

• Om en egen riskanalys har gjort

• Hur uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid
avvikelser sker

• Hur ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering fungerar

• Om ett systematiskt arbete med interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-
visning bedrivs, samt

• Om tydliga beslutsunderlag och protokoll föreligger

Utöver ovanstående sker även löpande uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i
delårsrapport och årsredovisning. Därutöver sker fördjupade granskningar utifrån revisorernas risk-
bedömning samt erfarenheter från den övergripande granskningen.

3. Syfte
Syftet med årets granskning har varit att granska och bedöma kommunstyrelsens arbete med kom-
munens gemensamma värdegrund samt utskottens allmänna funktion liksom om överföimyndar-
nämnden har skapat förutsättningar för en tilhäcklig intern kontroll.

4. Revisionskriterier
Vi har granskat om kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden uppfyller kornmunallagetz
(1991: 900) sjätte kapitlet,
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§ 1 Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet

§ 7 Nämnderna ska ... se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.

5. Metod
Utifrån ovan angivna utgångspunkter har de förtroendevalda cevisorernatillsammans med sakkun-
nigt biträde träffat kommunstyrelsen och dess utskott samt överförmyndarnämnden för genom-
gångar och diskussion. Träffarna har inletts med en presentation av revisorernas uppdrag och bak-
grunden till den grundläggande granskningen och dess särskilda tema detta år.

6. Värdegrund, utskott och intern hontroll
Under 2015 har revisorerna bedömt att kommunens arbete med en gemensam värdegrund bör dis-
kuteras mot bakgrund av de svagheter som framkommit i revisorernas granskningar under de sen-
aste åren liksom den, tyvärr i flertalet fall, negativa rapportering om kommunen som framkommit
i massmedia. Revisorerna bedömer att en gemensam uppsättning av utvalda värderingar inom kom-
munen kan bidra till ökad styrbarhet, ökad effektivitet samt stärkt identitet och legitimitet.

Revisorerna har vidare bedömt det angeläget att följa upp hur kommunens organisation fungerar
med avseende på arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under föregående år konstaterade revisorerna att ett flertal brister förelåg i överförmyndarnämn-
dens arbete med intern kontroll. Revisorernas möte med nämnden under 2015 har huvudsakligen
ägnats åt en uppföljning av nämndens arbete med att åtgärda föregående års brister.

Det direkta ansvaret för den interna kontrollen i landets kommuner läggs i kommunallagen på
hämndnivå. Kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för kommunen verksamheter som
helhet, har genom sin uppsiktsplikt att följa upp hur nämnderna och företagen bedriver arbetet med
att tillförsäkra att en tillräcklig intern kontroll finns i de olika kommunala verksamheterna.

7. Resultat
Nedan redovisas resultatet från möten med styrelsen och dess utskott samt överförmyndarnämnden
samt noteringar utifrån den dialog som fördes mellan styrelse/nämnd och revisor vid träffarna. Am-
bitionen är inte att fullständigt redovisa de diskussioner som fördes, utan att återge revisorernas
viktigaste noteringar.

7.1 Kommunstyrelsen
Mötet inleddes med att KPMG redogjorde för begreppet värdegrund och en modell för hur värde-
grundsarbetet kan utvecklas i kommunen. Presentationen bygger på SKI,s skrift, Öka styrbaf~heten
rr7ed en gemensam vär~degrurrd.



Grundtanken med en gemensam uppsättning utvalda och vägledande värderingar i en organisation
äc att detta förbättrar stvrbarheten, ökar effektiviteten och stärker organisationens legitimitet och
identitet.

Kommunens kännetecken, som har härletts ur kommunens vision och övergripande må1, utgörs av
Kvalitet, tillgänglighet, småskalighet och smidighet. I presentationen framhålls att alla organisat-
ioner formar sin egen värdegrund och frågan ställs vilken värdegrund som i praktiken är den för-
härskande iEda kommun idag liksom om denna speglar de värderingar som kommunstyrelsen vill
skall vägleda det kommunala arbetet.

De faktorer som SKL framhåller för framgång i värdegrundsarbetet är att formulera ett tydligt syfte,
involvera medarbetarna på alla nivåer, ha fokus på medborgaren/brukaren samt att arbeta uthålligt
och inte minst engagera ledarskapet.

En utgångspunkt som föreslås av revisorerna är att arbetet med att ta fram de gemensamma värde-
ringarr►a ikommunen kan vara att utgå från SKLs Kommunkon7pass struktur som speglar den kom-
munala verksamheten utifiån 8 olika perspektiv.

Efter KPMGs presentation diskuterar styrelsen och revisorerna kring värdegcundsarbete. Från verlc-
samheterna ivård och skola framkommer att ett väcdegrundsarbete bedrivs med utgångspunkt för
de verksamhetsspecifika förutsättningarna inom respektive område.

Vissa ledamöter i styrelsen menar att det finns ett tydligt behov av att se över den generella värde-
grunden utifrån en översyn och konkretisering av kommunens vision och övergripande mål. En
åsikt som framkommer är att möjligen lägga denna uppgift inom ett utskott till kommunstyrelsen.

Andra ledamöter i styrelsen framhåller att kommunen antagit servicedeklarationer påsärskilda om-
råden samt att kommunen även börjat ge ut en tidning för medborgarnas information.

Revisorerna bedömer att det finns anledning att återkomma till kommunstyrelsen när det gäller
kommunen viktiga värdegrundsarbete.

7.2 Granskning av kommunstyrelsens utskott
7.2.1 Vårdutskottet

Vid mötet med vårdutskottet representeras detta av ordföranden. Det framgår att utskottets roll är
tydlig som beredande organ för kommunstyrelsen liksom med ett uttalat uppföljningsansvar inom
sitt område.

Rapportering från verksamheten till utskottet omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Informat-
ionen uppfattas av ordföranden som tillräcklig. Rapportering till KS sker regelmässigt från utskot-
tet.

Revisorerna tar upp personalfrågor, vilket för närvarande utgör det största problemområdet i verk-
samheten. Såväl chefer i förvaltningen som vissa personalgrupper, särskilt socialsekreterare har
omfattande uppsägningar. Sjukfrånvaron är hög inom förvaltningen. Analyser pågår för att firma
lämpliga åtgärder.
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Ekonomiska utmaningar är ekonomisk bistånd och placeringar. Här är budgeten inte realistisk en-
ligt ordföranden.

Inom området intern kontroll lyfter ordföranden fram arbetsformer inriktade dels på individnivå
och på allmänna frågor kring IFO, ekonomi och verksamhetsuppföljning. Verksamheterna är be-
rörda av omfattande lagar och tillsyn av myndigheter. Utskottsordföranden meddelar att den nyli-
gen avlämnade rapporten från IVO kommer att leda till förbättringsåtgärder iden berörda verksam-
heten.

7.2.2 Bildningsutskottet

Utskottet representeras vid mötet av ordföranden. Denna uppfattar inga otydligheter i uppdraget,
även om vissa ärenden som beretts av utskottet skickas tillbaka av kommunstyrelsen: Det framgår
att utskottets roll är tydlig som ett beredande organ och med ett uttalat uppföljningsansvar inom sitt
område. Utskottets rapportering till KS är både skriftlig och muntlig.

Generellt fungerar verksamheten bra i utskottet. Rapportmässigt önskar dock ordföranden mer de-
taljerade rapporter om bl a ekonomisk information även om tillkommande muntlig information
lämnas på utskottsmöten av ekonom. I samband med årsbokslutet har utfallet gått från -3,3 Mkr i
prognosen till -4,8 Mkr, varav 0,6 Mkr är hänförligt till semesterlöneskulden. Bättre kalkyler och
prognoser önskas samt information från verksamheten om åtgärdsalternativ och konsekvenser.

Även inom bildning befaras personalbrist inom bl a SFI och förskolor samt även generellt inom
språkområdet. Risk finns för lönedrivning.
Inom området aktualiteter finns förutom personalfrågorna även ett kommande besök från skolin-
spektionen samt platsbrist inom förskolorna att hantera.

7.2.3 Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet representeras på mötet av ordförande och en ledamot. Utskottet upple-
versin roll som varierande med viktiga uppgifter som beredande innefattande myndighetsutövning
inom bl a bygg och miljö. I bl a denna roll är man mycket beroende av den sakkunskap som finns
i förvaltningen.

Revisorerna ställer mot bakgrund av genomförda granskningar ett antal frågor kring upphandling,
bisysslor samt jävsaspekter på förvaltningsorganisationen och revisorerna bedömer att dessa frågor
måste följas upp ytterligare under 2016. Detta gäller även utskottets arbetssätt och rapportering till
kommunstyrelsen.

7.2.4 Allmänna utskottet

Till mötet med revisorerna har ordföranden och ytterligare tre ledamöter kommit.

Utskottets uppdrag uppges utgöra att vara beredande inom frågor som inte omfattas av något av de
övriga utskotten. Detta inkluderar bl a IT, personal, budgetberedning samt ekonomi som följs av
utskottet på övergripande nivå men som även tas upp i KS.

Aktuell fråga i utskottet är främst personalsidan, bl a behöver flera chefer rekryteras. Utskottet ser
allvarligt på personalsituationen.

5



Vidare berörs flyktingsituationen vid mötet med revisorerna och den inverkan denna kan fa på
kommunen. En diskussion förs även om budgetprocessen. Det är utskottets uppfattning att vissa
delar inom Vård och stöd varit felbudgeterade.

Kommunens organisation med utskott till kommunstyrelsen, som beredande och uppföljande organ
bedöms fungera något olika mellan utskotten. I vissa delar bedöms av det allmänna utskottet att
kommunen inte fullt ut utnyttjat fördelarna med utskottsorganisationen.

Revisorerna noterar efter mötet att diskussionen med utskottet präglats av återhållsamhet från ut-
skottets sida och att informationsutbytet därmed begränsats.

7.3 Överförmyndarnämnden
Revisorerna menade efter föregående års granskning att det fanns en betydande förbättringspot-
ential inom intern kontroll och att nämnden i första hand, tillsammans med överförmyndaren, be-
hövde kartlägga och riskbedöma verksamheten samt dokumentera detta arbete. Nämnden hade en
positiv inställning till och förståelse för den interna kontrollens betydelse i dess verksamhet med
inriktning mot medborgare med ett ofta särskilt uttalat behov av stöd och korrekt utförda tjänster.

Vid mötet presenterade nämndens ordförande arbetet under året. Detta har koncentrerats runt upp-
datering av arbetsordning och delegationsordning. Nämnden var medveten om att man inte har
hunnit avsätta tilh•äcklig tid för arbete med intern kontroll men det beror på att nämnden inte kunnat
belasta verksamheten med allt för mycket administrativa uppdrag med tanke på den ökande arbets-
belastningen.

Av nämndens ekonomiska uppföljning framgår att verksamheten inte fullt ut klarar att hålla budget
för året. Det beräknade underskottet begränsas ti1154 ticr.

Utifrån befolkningsunderlaget beräknar man att Atvika och Edas gemensamma överförmyndar-
verksamhet borde omfatta ca 3,5 tjänst. Idag förfogar man över 1,5 tjänst och ytterligare en person
kommer att relayteras liksom ett nytt verksamhetssystem införskaffas.

Nämnden menar att det är relativt svårt att rekrytera gode män i kommunen. Ca 150 personer er-
llåller god man och antalet gode män är ca 90 st. Utöver detta har ca 40 ensamkommande barn
behov av god man.

Karlstad dag som ovan

Andeis Naeslund
Certifrer•ad kom~r7unal revis
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