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Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse förår 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Eda kommun, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i Eda Bostads AB, Eda Energi AB och Valfjället Skicenter AB under 2015.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande må1,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och må1 samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Reviso-
reinas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för valet av granskningsinsatser
och har utgjort grunden till revisionsplanen för verksamhetsåret 2015.

Vi har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas verksamhet via protokoll och andra be-
slutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Vidare har räkenska-
perna samt den interna kontrollen granskats. Träffar har genomförts med vår uppdragsgivare,
kommunfullmäktiges presidium. KPMG har biträtt oss vid revisionen.

Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och i
bilaga 1 Revisorernas redogörelse, bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskrringsrapporter,
samt i bilaga 3 Revisionsberättelser från de kommunala företagen

Utvecklinge~r inom vård oc/t stöd samt bildning

I revisionsberättelsen för 2014 anmärktes på kommunstyrelsens sätt att bedriva verksamheten
inom vård och stöd, och vi finner nu att läget inom verksamhetsområdet, även under 2015, är
fortsatt otillfi•edsställande. Kostnaderna inom flera huvudgrupper, men särskilt inom individ-
och familjeomsorgsområdet, överstiger budget och sammantaget visar verksamhetsområdet
vård och stöd under 2015 alltjämt ett betydande underskott i förhållande till den av fullmäkti-
ge fastställda budgeten. Liksom under år 2014 uppgår underskottet till ca 13 Mkr.

Enligt vår mening har kommunstyrelsen inte bedrivit verksamheten inom Vård och stöd på ett
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt så till vida att tilhäckliga åtgärder inte har vidtagits
för att kunna hantera de återkommande underskotten inom verksamhetsområdet. Vår bedöm-
ning är att styrelsen även under 2015 har brustit i sin löpande uppföljning och styrning av
verksamheten inom Vård och stöd.
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Inom verksamhetsområdet Bildning utgör resultatet för 2015 ett undei~s]<ott på ca °~Mlcr. Vi
finner denna utveckling oroande.

Valfjdllet Skicenter AB

Den granskning som lekmannarevisorn ibolaget har utfört pekar på kvarstående brister be-
träffande bolagets rutiner för styrning, ledning och intern kontroll under 2015. Eftersom vi
inte har kunnat verifiera att kommunstyrelsen har utövat en godtagbar uppsikt över verksam-
heten iValfjället Skicenter AB under 2015 menar vi att kommunstyrelsen liksom föregående
år i detta avseende brustit i den interna kontrollen.

Balanskravet och mål för god ekonomisk hushållning

Kommunens balanskraysresultat för 2015 uppgår till 0,7 Mkr. Detta innebär att det tidigare
ackumulerade underskottet i kommunen på 6,2 Mkr, i allt väsentligt kvarstår.
Resultatet för 2015 innebär vidare att kommunen har redovisat negativa budgetavvikelser un-
der de senaste fem verksamhetsåren och att de finansiella resultatmålen för 2015 avseende
nettokostnads- och resultatnivå inte har kunnat uppnås medan finansieringsmålet har klarats.

S~mmant~gen bedömning

Vid vår bedömning av ovanstående brister inom styrning, ledning och kontroll har vi beaktat
att kommunstyrelsen även kritiserats av oss på dessa punkter under såvä12013 som 2014. Ut-
över detta har vi under 2015 funnit anledning att särskilt ta upp kommunens värdegrundsarbe-
te ined kommunstyrelsen. Vår sammantagna bedömning, att även för 2015 enbart rikta en an-
märkning mot kommunstyrelsen, förutsätter att styrelsen under 2016 förmår att vända utveck-
lingen ikommunen, iett läge där flera personer i ledande befattningar i organisationen kom-
mer att ersättas. I detta arbete vill vi även framhålla vikten av en ändamålsenlig budgetpro-
cess och betydelsen av att befarade budgetavvikelser iverksamheterna alltid åtföljs av åt-
gärdsförslag, vars ekonomiska effekt skall bedömas och följas upp.

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styrning, ledning, uppföljning och
kontroll under året.

Vi bedömer att kommunens nämnder, liksom de gemensamma nämnderna Hjälpmedels-
nämnden och Drifts- och servicenämnden, iallt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer med undantag för kommunstyrelsen att nämndernas interna kontroll hai• varit
tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finan-
siellamå1 som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet %r kommunstyrelsen, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.
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Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2015
Bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2015
Bilaga 3 Revisionsberättelser från de kommunala företagen 2015

Fö jande revisionsrapporter från de sakkunniga har löpande amder året överlämnats till
kommunfullmäktige för kännedom:

Nr 1 Bisysslor
Nr 2 Förstudie av kommunens styrning och ledning av samhällsbyggnadsproces-

sen
Nr 3 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av verksamheten för vård och

omsorg
Nr 4 Samgranskning av palliativ vård i Värmland
Nr 5 Översiktlig granskning delårsrapport 2015
Nr 6 Granskning av bokslut och årsredovisning 2015
Nr 7 Grundläggande granskning 2015
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Revisorernas redogörelse 2015
Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till
ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda ledmöten i dessa organ. För att kunna ge
underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat om;

➢ Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfi~edsstäl-
lande sätt

➢ Räkenskaperna är rättvisande

➢ Den interna konh•ollen är tillräcklig

För att kunna ge detta underlag granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs inom
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisorerna granskar även kommunens samlade
verksamhet i förvaltning och företag ur ett övej•gripande ägan-/styrningsperspektiv. Det samlade
resultatet redovisas i revisionsberättelsen.

Revisionens må1, åtaganden och arbetssätt

Iiirikbiingsmål

Revisionens im•ilctningsmål är att verka för att:

➢ fullmäktiges må1 och uppdrag fullföljs

➢ fullmäktige får en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet från nämnder
och styrelser

➢ nämnder och styrelse tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av elm-
nomi, vei•1<samhet och kvalitet.

Generella ~taganden

➢ Revisionen ska kännetecknas av oberoende, saklighet, hög kompetens och integritet.

➢ Revisionen slca utgå från en koncernsyn.

➢ Revisionen ska granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed.

➢ Revisionen ska granska om verksamheten bedrivs enligt lag samt kommunfullmäktiges
må1 och direktiv.
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➢ Revisionen ska vara stödjande och förebyggande.

Aj•betssätt

➢ Revisionens inriktning och omfattning ska grundas på en bedömning av risk och vä-
sentlighet. En viktig del i revisionens arbete är dialogen mellan revisorerna och kom-
munens nämnder och styrelse.

➢ Revisionen ska på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra revisionsprocessen och kontinuer-
ligt utvärdera revisionens insatser mot fastställda må1, planer och generella åtaganden.

Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2015 och efterhand överlämnats
till kommunfullmäktige för kännedom och vi redovisar här våra sammanfattande kommentarer
från de genomförda projekten:

Fördjupad granskning —Bisysslor

Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställ-
ningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar
arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller kon-
kurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva
sådan bisyssla.

Revisionen bedömer att det finns risk att det föreligger brister i den interna kontrollen och att
det är väsentligt att klarlägga om verksamhetsansvariga ikommunen har vetskap om eventuella
bisysslor.

Det förekommer bisysslor i Eda kommuns verksamhetsområden. 141 anställda av de 1 225 som
granskats har under perioden 2014-01-01 till 2015-04-30 haft en eller flera mer eller mindre
aktiva bisysslor i 152 olika näringsdrivande företag eller föreningar. Att anställda i sådan om-
fattninghar bisysslor känner ingen av kommunens verksamhetschefer till. Det senaste året ställs
fråga om bisyssla vid nyrelaytering och medarbetarsamtal.

Våra iakttagelser gör att vi inte kan utesluta att kunskapen om AB (Kollektivavtalets allmänna
bestämmelser) och LOA (Lagen om offentlig anställning) i bisysslefrågor generellt sett är svag
eller inte finns. Kommunens har vid granskningstillfället heller ingen formellt beslutad policy
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter för att hantera bisysslor.

20 av de 152 (13,6 %) företagen där anställda i kommunen har en funktionärspost återfinns i
kommunens leverantörsregister. Detta innebär 27 stycken involverade funktionärer likaledes
anställda i kommunen. Av de 20 företagen föreningarna har 11 fått sammanlagt 459 fakturor
betalade, och/eller erhållit medel från, kommunen under perioden 2014-01-Ol ti11 20 1 5-04-3 0.

Kommunen har med andra ord under 16 månader gjort inköp från, eller överfört medel till, fö-
retag eller föreningar där en anställd innehar en funktionärspost. Elva (11) fakturor med ett
sammanlagt fakturabelopp om 888 328 kronor har tagits ut för en översiktlig granskning i syfte
att undersöka om det framgår av dessa hur inköpen hanterats när det gäller attestantens verk-
samhetstillhörighet iförhållande till den person som innehar bisyssla och därmed har anknyt-
ning till den association som fakturerat och/eller erhållit medel från kommunen. Granskningen
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visar att två (2)fakturor till ett sammanlagt fakturabelopp om 259 483 kronor är mottagnings-
och betalningsattesterade av personer som är placerade inom samma verksamhet där en anställd
har en funktionärspost idet företag som ställt ut fakturan/erhållit utbetalningen. Detta gransk-
ningsmoment är enbart gjort för att visa på vilken potentiell effekt bisyssleinnehav kan ha på
inköp och utbetalningar.

Det råder ingen tvekan om att det förekommer bisysslor i Eda kommun. Nästan var åttonde
anställd är registrerade som funktionär i en association som bedriver näringsverksamhet. Gene-
rellt sett har kommunen vad vi bedömer• intagit en allt för avvaktande förhållningssätt till sina
anställdas bisysslor. Såvitt granskningen kan visa har kommunen heller inte i ändamålsenlig
grad agerat för att skaffa sig kunskap om den totala omfattningen av bisysslor och hur dessa
skulle kunna påverka en anställning. Kunskapen om bisysslor hos ledande företrädare i lcom-
munen får med ledning av lämnade enkätsvar bedömas som nödvändig att utveckla och för-
djupa.

På grund av detta bedömer vi att kommunen inte med säkerhet kan avgöra huruvida förekomm-
ande bisysslor:

➢ Påverkar de arbetsuppgifter de anställda har att utföra (vilket kan innebära risk för
förtroendeskada för berörd person och kommun).

➢ Inverkar hindrande på de anställdas arbetsuppgifter.
➢ Innebär att de anställda konkurrerar med kommunen.

Med tanke på omfattningen och potentiella effekter, inte minst förtroendeskadliga och ekono-
mislca, av befintliga bisysslor som granskningen påvisat, bör ansvariga säkerställa att en policy
upprättas och formellt antas. Till den skall det finnas tillämpningsföreskrifter som minst årligen
möjliggör en fullständigt och detaljerad överblick av de anställdas bisysslor. Som ett stöd för att
möjliggöra en effektiv bedömningsgrund för beslutsfattare i bisysslefrågor har vi under punkt
5.5 i rapporten lämnat ett förslag på hur bisysslor kan hanteras. Ändamålsenliga och efterlevda
rutiner för att hantera bisysslor är en väsentlig del i arbetet med att uppnå god internkontroll i
alla de verksamheter som bedrivs i kommunens regi.

Fördjupad granskning —Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten för vård
och omsorg

Kommunstyrelsens verksamhet avseende vård och omsorg har under flera år redovisat stora
negativa avvikelser mot fullmäktiges budgetram. Ett antal åtgärder har vidtagits för att bromsa
kostnadsutvecklingen men underskottet för 2014 blev trots åtgärder -13 mkr. Av årsredovis-
ningen för 2014 framgår att Individ- och familjeomsorgen visar på ett stort underskott som kan
härledas till kostnader för placering av barn i familjehem och på institution. Även hemtjänsten
och LSS-verksamheten visar underskott gentemot budget. Enligt årsredovisningen beror det på
fördyrade personalkostnader och att beslut om personlig assistans enligt LSS där Försäkrings-
kassan lämnat avslag på ansökan enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Det mesta tyder på att
verksamheten kommer fortsätta att ställas inför utmaningar avseende kostnader och behov inom
verksamhetsområdet.
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Mot bakgrund av det faktum att kostnaderna ökar inom en rad olika områden i vård och om-
sorgs verksamhetsområde, ser revisorerna ett behov av att följa upp om kommunstyrelsen har
en ändamålsenlig styrning och kontroll av sin verksamhet.

Vid vår granskning framkommer att Eda kommun fortsatt har stora utmaningar avseende styr-
ning ledning och uppföljning av vård och omsorgsverksamheten, även om det i granskningen
också framgår att det pågår ett förbättringsarbete.

Budgeten har utökats mellan 2014 och 2015 med cirka 7 mkr, men trots tillskottet riskerar bud-
get för 2015 att överskridas med omkring 10 mkr.

Om verksamhetens resultat vid årets slut visar sig vara enligt prognosen i delårsbokslutet, inne-
bär det att verksamhetens kostnader för 2015 har ökat från 2014 år utfall med omkring 5,6 mla•
vilket motsvarar en kostnadsökning om 3,3 %. Det är en kostnadsökning som inte helt kan för-
klaras av löneökningar och andra kostnadsökningar utan visar att det inom verksamheten finns
andra utökningar eller volymökningar. Detta innebär att de åtgärder som hittills gjort inte har
gett önskat resultat på kostnadsutvecklingen.

Värt att nämna är att kostnadsökningar för en kommun med mindre budget påverkas stort av
enskilda ärenden med höga kostnader, så kallade ytterlighetsärenden. I en kommun med stöi-~•e
volym blir inte svängningarna så tydliga. Det är inte heller ovanligt med större svängningar när
det gäller budgetposter för kostnader som är svåra att prognosticera i mindre kommuner. Detta
fråntar dock inte betydelsen av att genomföra åtgärder för att minska kostnader, särskilt för
ytterlighetsärenden.

Kostnaderna för försörjningsstöd är en kategori som utmärker sig i negativ riktning med höga
siffror trots en god arbetsmarknad på orten, med 1åg arbetslöshet och tillgång till arbetstillfällen
som inte kräver högskole- och universitetsutbildning. Vikten av en fungerande arbetsmarknads-
enhet och gott samarbete med näringsliv, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan inte nog
betonas. I det långsiktiga arbetet har samverkan med skolan och hälsovården gällande elever
från socialt utsatta miljöer stor betydelse fär att motverka psykisk ohälsa och socialt utanför-
skap.

Strategin som väljs för att på kort och lång sikt arbeta för att minska socialt utanförskap, miss-
bruk och kriminalitet osv kan ha avgörande betydelse för hur man ska lyckas med uppdraget att
samtidigt minska kommunens kostnader och för kommunens förutsättningar på lång sikt.

Sammantaget ger granskningen en bild av verksamhetens svårigheter att hålla igen på kostnads-
sidan. Det innebär att vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör stärka sin styrning och upp-
följning av område vård och omsorg och vi ser ett behov av att det inom verksamheten framgår
ett tydligt uppdrag att ta fram åtgärder för att minska på kostnadssidan.

För att budget inför 2016 ska vara rimlig att nå behöver kommunstyrelsen presentera förslag på
åtgärder som minskar kostnader i verksamheten motsvarande eventuell skillnad mellan utfall av
resultat och budget för 2016, inklusive kostnad för löneökningar och volymökningar. Möjligen
kan man behöva prioritera i verksamheten alternativt prioritera i övrig verksamhet för att på så
sätt tillföra medel.
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Förstudie—Kommunstyrelsens styrning och ledning av samhällsbyggnadsprocessen

Edas kommuns revisorer har önskat få en lägesbild över kommunstyrelsens styrning och led-
ning av samhällsbyggnadsområdet innefattande processer för detaljplanering, planering och
underhåll gator och vägar samt VA-verksamheten. Avsikten med (örstudien är att får en %rdju-
pad bild av riskerna inom dessa områden.

➢ Vi ser risker i att kommunen inte står som uppdragsgivare till konsulter-
na/arkitekterna samt att det saknas granskning från kommunens sida om vilka för-
slag som tas fram för politisk behandling. Kommunstyrelsen styr inte den egna
mark- och vattenanvändningen, det finns risk att beslut fattade av fullmäktige inte
efterlevs då granskningen från kommunens sida beskrivs som liten.

➢ Kommunen saknar erforderlig kompetens inom planområdet. Vi bedömer att kom-
munstyrelsen behöver säkerställa att upphandlingen av arkitektkonsult genomförs.

➢ Det framkommer under våra intervjuer att nivån i VA-taxan varit för 1åg och att
verksamheten dät~ned har skattefinansierats. En stegvis taxehöjning pågår dock.

➢ Vi noterar att det finns risker i hur samhällsbyggnadsotruådet är organiserat. På den
politiska nivån skiljs myndighetsutövningen/tillsynen mot de egna kommunala verk-
samheterna ut via jävsnämnden. I tjänstemannaleden se vi problem och risker i hur
organisationen ser ut och det finns enligt vår mening en risk för tjänstemannajäv.

➢ Prioritering för kommunens utbyggnad av vilka områden som lämpar sig för handel
eller annan verksamhet samt bostäder har lämnats över till att endast ske på initiativ
från marknaden.

➢ Det är mycket sällan kommunen själv initierar arbete med ny detaljplan eller ge-
nomför "planstädning" för att anpassa gamla planer till befintliga förhållanden.

Då upphandlingssektion är en trång sektor inom kommunen är detta ett riskområde. Avsaknad
av teknisk beställarkompetens inom LOU-området kan orsaka fördyringar och förseningar för
verksamheten.

Samgranskning av palliativ vård i Värmland

Edas kommunsrevisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kom-
munrevisorerna iArvika, Filipstad, Sunne, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam gransk-
ning avseende palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har
varit sammanhållande för projektet. Kontigo AB har på uppdrag av revisorerna genomfört
granskningen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna —
utifrån sina respektive ansvar och uppdrag —har inrättat arbets- och samverkansformer samt
rutiner för informationsöverföring, isyfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ
vård och omsorg i livets slutskede. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, in-
teivjuer med inblandade aktörer och analys av uppgifter från kvalitetsregister och andra databa-
ser.
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Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att styrningen av den palliativa
vården i Värmlands 1än uppvisar både styrkor och svagheter. Styrkeoiruåden på landstingssidan
är ett synbart intresse på högsta politiska nivå för kunskapsstyrning och de beslut kring nation-
ellt kunskapsstöd som fattats. Andra starka sidor är att det finns ett flertal eldsjälar, inom både
landstinget och kommunerna, som brinner för att förbättra den palliativa vården samt att in-
formationen i Palliativregistret används i ökande grad för att utveckla olika aspekter av den
palliativa vården.

En framträdande svaghet är frånvaro av ett tydligt gemensamt strategidokument inom området,
och därmed otydlighet om ansvarsfördelning och planer för fortsatt utveckling. De olika aktö-
rernas roller är delvis oprecisa, inklusive det Palliativa rådets mandat och Region Värmlands
fortsatta roll och uppgifter. En annan svaghet är ett synbart varierande driv i frågorna bland
kommunerna, där dagens synsätt - en högkvalitativ palliativ vård oavsett ålder och diagnos -
inte verkar ha slagit igenom på alla hå11.

Samverkansavtalen mellan landstinget och länets kommuner är i sin nuvarande utformning inte
tillfyllest för att säkerställa en högkvalitativ vård i den mening som beskrivs i de nationella
kunskapsdokumenten. Huvudmännens, och de ingående verksamheternas, samverkan inom den
palliativa vården i Värmland har utvecklats under senare år men behöver få fastare former.

Utifrån genomförd granskning har följande rekommendationer lämnats:

➢ Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en
övergripande plan för utveckling av den palliativa vården utifrån dagens kunskapsläge
och synsätt.

➢ Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser
för samverkan inom palliativ vård. Landstinget bör tillskapa en funktion som ansvarar
för att bistå vårdenheterna i detta avseende.

➢ Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstad-
komma ett generellt kompetenslyft inom allmän palliativ vård. En första punkt kan vara
en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och landstingets
primärvård, med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om biytpunkts-
samtal. Det är lämpligt att samordna en sådan satsning med utbildningsaktiviteter i
kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive kommun.

➢ Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i
syfte att ge bättre underlag för förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer till-
förlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet som hittills uppvisat
den lägsta registreringsfrekvensen.

Grundläggande granskning 2015 av nämnder och styrelse

Kommunallagen (KI, 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 tillväga-
gångssätt med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och
intern kontroll. Revisorerna genomför därför som en del i revisionsprocessen en årlig grundläg-
gande granskning.

C'!
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Revisorerna 2016-03-24

Huvudinriktningen för den grundläggande granskningen 2015 har varit att granska och bedöma
hur kommunstyrelsen arbetar för en gemensam värdegrund i kommunen samt hur överförmyn-
darnämnden arbetar för att tillförsäkra en tillräcklig intern kontroll. Granskningarna har genom-
föirts idialogform.

En organisations värdegrund kan definieras som ett stabilt systern av utvalda gentef~samma
värderingar sore beskriver den grund man vill skapa i organisationen. Utifrån revisorernas
granskningar och andra intryck av kommunens övergripande konh•ollmiljö 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 värde-
grundsarbete.

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

Vi rekommenderar revisorerna att fortsätta följa utvecklingen med kommunstyrelsen. Vid revi-
sorernas 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 ge-
nomgripande karaktär kan detta vara %rklarligt, eftersom det tar tid att reflektera över hur frå-
gan kan hanteras. Revisorerna har för Driftsavsikt 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 förefaller utskottets roll mer
im•iktat på detaljfrågor. Avseende allmänna utskottet har revisorerna noterat att detta nu har ett
antal viktiga frågor att hantera, bl a inom personal och relaytering.

Overförmyndarnämnden har fortsatt det viktiga arbetet med att strukturera sitt arbete och till-
försäkra 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 konrioll fortfarande
finns brister. Revisorerna har för avsikt att särskilt %lja detta område med nämnden.

Granskning av Hjälpmedelsnämnden

Vi ha►• med stöd av Landstinget i Värmlands revisorer granskat Hjälpmedesnämndens verksam-
het. Av nämndens årsredovisning och protokoll för 2015 framgår att nämnden i allt väsentligt
verkat enligt de intentioner och riktlinjer som fastställdes vid bildandet.

Granskning av Drifts- och servicenämnden

Vi har med stöd av Karlstad kommuns revisorer granskat Drift- och servicenämndens verksam-
het. Den samlade bedömningen är att det bedrivs en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
inom drifts-och servicenämndens ansvarsområde.
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Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport

Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 — 2015-08-31. Granskning-
en hac utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från KPMG.

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 § KL
skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de må1 fullmäktige beslutat. Bedömningen
gäller dels de finansiella målen och dels målen för verksamheten.

I vårt arbete med att bedöma de finansiella och verksamhetsmässiga målen och riktlinjerna har
vårt uppdrag begränsats till att omfatta en bedömning av finansiella må1, mot bakgrund av att
kommunfullmäktige inte fastställt några verksamhetsmässiga rnå1 med anknytning till god eko-
nomisk hushållning för 2015.

De finansiella målen med koppling till god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställde i
samband med årets budgetbehandling är följande:

➢ Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar ska inte överstiga 97,5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden 2015 — 2017.

➢ Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag.

➢ Kommunens låneskuld skall inte öka.
Kommunen redovisar ett resultat på 4,7 mlu• i delårsrapporten, medan prognosen för årsresulta-
tet 2015 utgör 1,2 mkr före Hedskrivningar av aktier. Budgeterat resultat för året utgör 9,9 mkr.

Även om kommunens må1 avseende oförändrad skuldsättning förefaller att kunna uppnås, är vår
övergripande bedömning att resultatet i delårsbokslutet för 2015 inte är förenligt med kommun-
fullmäktiges finansiella må1 för god ekonomisk hushållning.

Utöver ovanstående konstaterar vi att delårsrapportens uppställning med förvaltningsberättelse,
driftredovisning för respektive styrelse och nämnd, resultat- och balansräkning samt kassaflö-
desanalys ihuvudsak följer god redovisningssed men att utrymme för förbättringar finns.

Revisionsrapport -Granskning årsredovisning 2015

Kommunrevisorerna iEda kommun har granskat kommunens årsredovisning 2015. Revisions-
rapporten och bedömningar överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges behandling
av bokslut och årsredovisning.



w
w

w
. pw

c. com
/se

G
ra

n
skn

in
g

 -
 dri, f fis- och

servicenäm
nden 2oY

5

M
a

rs 2
0

1
6

R
em

m
i G

im
born o

lo
- 212 94 43

e-m
ail: rem

m
i.gim

born a se.pw
c.com



B
e

sp
a

rin
g

a
r m

e
d

 a
n

le
d

n
in

g
 av n

ä
m

n
d

e
n

Beräknad
besparing

Pågående
U

pphandlingar

9 m
nkr

Ca 1,5 m
nkr

B
efintliga avtal

_
:~

i

76-89 m
 n kr

12-17,5 m
nkr

PWc 
2



In
fo

rm
a

tio
n

 o
m

 u
tve

cklin
g

 av verksam
het

och ekonom
i u

n
d

e
r verksam

hetsåret?

D
rifts- och servicenäm

ndens ledam
öter får någon form

 av
redovisning av verksam

hetens utveckling och ekonom
isk

uppföljning vid varje sam
m

anträde.

V
i bedöm

er att näm
nden får tillräcklig inform

ation under
pågående verksam

hetsår.

Pw
C

 
3



B
e

d
rivs verksam

heten i
 enlighet m

ed m
å

l
och rik

tlin
je

r ?

A
v näm

ndens verksam
hetsplan fram

går ett antal aktiviteter
som

 näm
nden har beslutat ska göras under 2015 eller som

planeras under 2 015.

E
nligt vår bedöm

ning bedrivs verksam
heten i enlighet m

ed
övergripande m

ål och riktlinjer.

P
w

C
 

4



H
a

r sa
m

tlig
a

 kom
m

uner d
e

lta
g

it v
id

näm
ndens sam

m
anträden ?

V
id näm

ndens fyra sam
m

anträden under 2015 har ledam
öter från 10 av

m
edlem

skom
m

unerna deltagit vid sam
tliga sam

m
anträden.

G
rum

s- och H
am

m
arö kom

m
uner har varit representerat vid hälften av

sam
m

anträdena. K
ristineham

ns-, Sunne och S
torfors kom

m
uner har

varit representerade vid tre av fyra sam
m

anträden.
Å

rjängs kom
m

un har representerats vid ett sam
m

anträde.

P
w

C
 

5



S
am

m
anfattande bedöm

ning

R
evisionsfråga:

B
edrivs en ändam

ålsenlig och effektiv verksam
het inom

drifts- och servicenäm
ndens ansvarsom

råde?

D
en sam

lade bedöm
ningen är att det bedrivs en

ändam
ålsenlig och effektiv verksam

het inom
 drifts- och

servicenäm
ndens ansvarsom

råde.

P
w

C
 

6





Granskning av Hjälpmedelsnämndens verksam-
het 2015

Bakgrund

Den 1 juli 2004 bildades en mellan kommunerna och landstinget
gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden, isyfte att samverka för
att länets invånare skall erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på
lika villkor.

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i
Värmlands län och Landstinget i Värmland. Nämnden ska enligt 9
kap. 2 § i kommunallagen och § 12 i reglementet för nämnden
granskas av revisorerna hos respektive huvudman. Landstingets re-
visorerhar sedan nämndens tillkomst granskat hjälpmedelsnämn-
dens verksamhet. Granskningsresultatet har därefter delgivits
kommunernas revisorer och deras sakkunniga.

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Revisionskontoret har granskat nämndens verksamhet och räken-
skaper för verksamhetsåret 2015 och sammanfattar granskningen i
föreliggande promemoria. Granskningen avseende verksamheten
har främst rört avstämning mot gällande avtal. Granskningen av rä-
lcenskaperna har inriktats mot en avstämning mot budget och un-
derliggande redovisning.

Hjälpmedelsnämnden

Uppdrag

Hjälpmedelsnämnden har ansvar för att erbjuda hjälpmedel för
funktionshindrade enligt 3 b § hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
med undantag för syn-, hörsel-, och ortopedtekniska hjälpmedel.

Den hjälpmedelsverksamhet som enligt 18 b § HSL är en kommu-
nal angelägenhet (i särskilda boenden och hemsjukvård) ska även i
fortsättningen utföras av respektive kommun. Den gemensamma
nämnden har dock ansvar för att fastställa policy, riktlinjer, kompe-
tenskrav för förskrivning och upphandling av hjälpmedel. Genom
gemensamma riktlinjer och samverkan avser hjälpmedelsnämnden
att kostnadseffektivisera verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Hjälpmedelnämndens uppdrag kan sammanfattas i följande områ-
den;

— samordningsuppgifter,

— kompetensuppgifter och stöduppgifter,

—drift av den gemensamma hjälpmedelsenheten.



Hjälpmedelsenheten ska verka som kompetenscentrum med stöd-
funktion och svara för samordning av de angivna uppgifterna.

Verksamhet 2015

Under 2015 har hjälpmedelsnämnden som planerat haft fyra sam-
manträden. Nedan beskrivs de ärenden som behandlats, med un-
dantag av vissa ärenden av formaliakaraktär.

2015 års första möte ägde rum den 13 mars. Vid mötet deltog re-
presentanter från 12 kommuner (totalt deltog 16 ledamöter och er-
sättare). Representation saknades från Forshaga, Hammarö, Kil och
Säffle kommuner.

Vid mötet avhandlades följande:

- Årsredovisning för 2014 föredrogs av verksamhetschefen för
Hjälpmedelsservice. Hjälpmedelsnämnden beslutade att god-
känna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 samt att ingen
ekonomisk reglering görs utan 2014 års utfall tas i beaktande
samband med 2015 års redovisning. Hjälpmedelsnämnden beslu-
tade också att överlämna nämndens redovisning till landstings-
styrelsen som upprättar årsredovisning till landstingsfullmäktige.

- Nämnden beslutade att godkänna det upprättade förslaget till
svar på revisionsrapporten "Granskning av Hjälpmedelsnämn-
dens verksamhet 2014".

- Nämnden beslutade att fastställa den nya omarbetade Hjälpme-
delspolicyn enligt förslaget.

- Budget 2016. Nämnden beslutade att föreslå en uppräkning av
kostnaderna för Hjälpmedelnämnde inför 2016 enligt landsting-
ets uppräkning för 2016 och att föreslå en uppräkning av kostna-
derna för sekretariatet enligt landstingets uppräkning för 2016.

- Ovanstående beslutsärenden föregicks av information från verk-
samhetschefen.

- Nämnden fick vidare information från verksamhetschefen om att
den gemensamma hjälpmedelsenheten/förvaltningen börjat se
över riktlinjer och andra dokument inom verksamhetsområdet.

Årets andra möte ägde rum den 29 maj. Vid mötet deltog represen-
tanter från Landstinget i Värmland och 14 kommuner, totalt 18 le-
damöter och ersättare. Representation saknades från Storfors, och
Eda kommuner.

Vid mötet avhandlades följande ärenden:

- Nämnden fick information från landstingets revisorer om
granskningen av Hjälpmedelnämndes verksamhet 2014. Nämn-
den skulle lämna svar på rapporten i samband med mötet den 18
september.

- Riktlinjegruppens översyn av riktlinjer och styrdokument.
Nämnden beslutade att ge riktlinjegruppen Tuppdrag att arbeta



fram ett förtydligande av vilka riktlinjer för hjälpmedel som går
att förenkla och förtydliga skrivningarna kring, samt vilka som
kan hanteras som egenansvar för brukaren.

- Ovanstående beslutsärende föregicks av information från verk-
samhetschef från Filipstads kommun.

- Nämnden fick information från ordföranden om hantering av er-
sättare och deras tjänstgöring. Nämnden ledamöter fick också i
grupper diskutera synpunkter utifrån kommun- och landstings-
rundan.

Årets tredje möte ägde rum den 18 september. Vid mötet deltog re-
presentanter från Landstinget i Värmland och 12 kommuner, totalt
17 ledamöter och ersättare. Representation saknades från Eda,
Forshaga, Kil och Storfors kommuner.

Vid mötet avhandlades följande ärenden:

- Verksamhetschefen för Hjälpmedelsservice informerade om det
aktuella ekonomiska läget för nämndens område, baserat på siff-
ror t.o.m. augusti. Ett nollresultat beräknas på helåret.

- Nämnden behandlade revisionsrapport avseende granskning av
Hjälpmedelsnämndens verksamhet 2014. Nämnden beslutade
godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapporten.

- Nämnden fick en redovisning av ekonomisk uppföljning under
januari till augusti 2015. Nämnden beslutade att godkänna rap-
porten.

Årets fjärde möte ägde rum den 27 november. Vid mötet deltog re-
presentanter från Landstinget i Värmland och 15 kommuner, totalt
18 ledamöter och ersättare. Representation saknades från Karlstad
kommun.

Vid mötet avhandlades följande ärenden:

Hjälpmedelsnämnden beslutade att godkänna revidering av rikt-
linjer för förskrivning av hjälpmedel. Beslutet är indelat i ett an-
tal att-satser %r olika grupper av riktlinjer. Nämnden lägger
också ett förslag till respektive kommunfullmäktige och till
landstingsfullmäktige om enhetliga avgifter för hyra av hjälpme-
del. En återrapportering ska ske till nämnden under 2016.

I övrigt har nämnden under sina möten under året fått föredrag-
ningar och information om frågor kopplade till nämndens verk-
samhet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att landstinget och länets
kommuner varit representerade vid nämndens fyra möten under
året enligt följande:

Nio kommuner, Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Kristinehamn,
Munkfors, Sunne, Torsby och Årjäng har varit representerade vid
samtliga nämndens möten. Tre kommuner, Hammarö, Karlstad
och Säffle har varit representerade vid tre möten, medan fyra



kommuner, Eda, Forshaga, Kil och Storfors har varit represente-
rade vid två möten. Landstinget har varit representerat vid samtliga
möten.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har under 2015 haft fyra möten: 20 februari, 8 maj,
28 augusti och 13 november.

Administrativt stöd

Enligt avtal ska division HHR genom hjälpmedelsenheten svara för
beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och
administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

Representanter från division HHR och från landstingets kansli har
administrativt bistått nämnden och dess arbetsutskott.

Ekonomi

Landstinget i Värmland ska fastställa budget för den gemensamma
nämnden efter samråd med berörda kommuner. I avtalet regleras
hur samrådet ska sloe. Kommunerna och landstinget finansierar
gemensamt de faktiska kostnaderna för nämndens arbete och admi-
nistration. Kostnaderna fördelas med 21 % på kommunerna och 79

på landstinget. Fördelningen mellan kommunerna sker efter an-
delen kommuninvånare i åldern 80 år och äldre. Därutöver ska hu-
vudmännen dela på kostnaderna för sekretariatet. Kostnadsfördel-
ningen ska ske på basis av andelen ledamöter representerade i
nämnden.

Varje huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina förtro-
endevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler. Dessa kost-
nader ingår således inte i hjälpmedelsnämndens budget och omfat-
tas inte av denna granskning.

Enligt avtalet ska kommunerna senast den 25 i varje månad för-
skottsbetala 1/12-del av sin andel. Uppkomna över- och underskott
ska enligt avtalet regleras efter fastställd fördelningsnyckel.

Budgeten för hjälpmedelsnämnden uppgick under år 2015 till
9 110 000 kronor, fördelat på kommunerna med 1 913 000 kronor
och på landstinget med 7 197 000 kronor.

Det ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 9 393 000 kronor, där
kommunerna ska svara för 1 973 000 kronor och landstinget svara
%r 7 420 000 kronor, se tabell nedan. Häri ingår kostnaden för
nämndens sekreterarstöd där kommunerna betalar 16/19-delar i en-
lighet med fördelningen kommuner - landsting i nämnden.



Tabell 1. Hjälpmedelsnämndens budget och utfa112015

201 S Budget Utfall Differens

Kommunerna 1 913 000 1 973 000 — 60 000

Landstinget 7 197 000 7 420 00 — 223 000

Summa 9 110 000 9 393 000 - 283 000

Den genomgång som gjoirts av Hjälpmedelsnämndens räkenskaper
har inte föranlett några påpekanden, förutom att avräkningen av
över- och underskott inte har genomförs. Vid mötet den 13 mars
2015 tog nämnden liksom föregående år beslut om att inte reglera
över/underskott, utan att istället ta hänsyn till utfallet i 2015 års re-
dovisning. Samma beslut föreslås nämnden ta avseende 2015 års
ekonomiska utfall vid mötet den 13 mars 2016.

Följsamhet till avtal och reglemente

• Ursprungligt avtal mellan kommunerna och landstinget hade en
giltighetstid 2004-07-01 till och med 2006-12-31. Avtalet för-
längs automatiskt med fyra år om det inte sägs upp tolv måna-
der innan avtalstidens utgång.

Kommentar: Avtalet har inte sagts upp av någon part. Det för-
längdes därför automatiskt att gälla under mandatperioden
2015-2018.

• Omförhandling av avtalet kan påkallas om förutsättningarna för
avtalet väsentligen har förändrats.

Kommentar: Inga framställningar om omförhandling har hjorts.

• Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet ska i första
hand lösas genom förhandling mellan berörda huvudmän. Tvis-
ter kan hänskjutas till Sveriges kommuner och landsting.

Kommentar: Inga tvister finns noterade.

• Division HHR ska ha ansvar för beredning och verkställighet
av nämndens ärenden samt %r att planera och administrera den
verksamhet nämnden ansvarar för.

Kommentar: Uppfyllt.

• För nämnden ska det finnas ett sekretariat bestående av en sek-
reterare och en föredragande.

Kommentar: Uppfyllt. En av landstingets tjänstemän har svarat
för sekreterarfunktionen inämnd och arbetsutskott. Föredra-
gande har varit verksamhetschefen för Hjälpmedelsservice.

~ Avtalsparter skall vara de 16 kommunerna och landstinget.



Kommentar: Uppfyllt.

• Uppgift att verka för att länets invånare erbjuds en god hjälp-
medelsförsörjning på lika villkor.

Kommentar: Under 2015 gav nämnden verksamhetschefen för
Hjälpmedelsservice Tuppdrag att gör en översyn av riktlinjerna.
Under 2015 har nämnden tagit beslut om att godkänna förslaget
till reviderade riktlinjer

• Budgeten ska fastställas av landstinget efter samråd med kom-
munerna. Förslag till budget bör, enligt avtalet, tillställas kom-
munerna senast under april månad. Samråd skall därefter ske
med styrelserna under maj månad.

Kommentar: Förslag till 2015 års budget behandlades vid
nämndens sammanträde den 16 apri12014.

Den ekonomiska ramen för Hjälpmedelsnämnden år 2015 före-
slogs uppräknas enligt avtalet, det vill säga följa landstingets
uppräkning. Uppräkningen blev 2,3 %jämfört med 2014 års
ram.

• Kommunerna ska bidra med ett belopp som motsvarar de fak-
tiska kostnaderna för nämndens arbete och administration. För-
delas efter befolkningsunderlag iviss åldersgrupp.

Kommentar: Inte uppfyllt. 2015 års bokslut visar att utfallet har
överstigit den preliminärt debiterade kostnaden. Enligt gällande
avtal ska detta till del återbetalas/debiteras till kommunerna.
Kommunerna ska enligt avtalet debiteras med 60 000 kronor för
2015. Så har inte skett.

• Respektive huvudman svarar för samtliga kostnader för sina
förtroendevalda.

Kommentar: Uppfyllt för landstingets förtroendevalda. Som
framgår ovan har kostnader för kommunernas förhoendevalda
inte ingått i granskningen.

• Förskottsbetalning ska göras med 1/12-del senast den 25 i varje
månad.

Kommentar: Uppfyllt. Debitering har skett med 1/12 i förskott
varje månad.

• Uppkomna över- eller underskott ska regleras efter aktuell för-
delningsnyckel (befolkningsunderlag iviss åldersgrupp).

Kommentar: Inte uppfyllt. Nämnden har flera år tagit beslut om
att avvakta med reglering. Besluten har tagits i samband med att
årsredovisningen %r närmast föregående åc har behandlats av
nämnden. Besluten avviker från det ursprungliga avtalet.



• Respektive huvudman ska svara för del av kostnad för nämn-
dens sekreterare (25 %tjänst). Kostnaden sl<a fördelas utifrån
andel ledamöter i nämnden.

Kommentar: Uppfyllt. ICommune~•nas kostnadsandel för nämn-
dens sekretariat har uppgått till 150 000 kronor. Kommunerna
debiteras månadsvis med 16/19 av den preliminära kostnaden.

• Kommunerna har rätt till insyn i förvaltning och redovisning.
Nämnden ska halvårsvis rapportera till respektive huvudmans
fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den elcono-
miska ställningen är.

Kommentar: Uppfyllt. Insyn i förvaltning och redovisning har
främst skett genom behandling av budget mm vid nämndens
sammanträden.

• Nämnden ska vara sammansatt av 19 ledamöter och lila många
ersättare, fördelat på en ordinarie och en ersättare fiån respek-
tive kommun samt t►•e ordinarie och tre ersättare från lands-
tinget.

I{ommentar: Uppfyllt.

• Parterna är i avtalet överens om att sammansättningen i nämn-
den så långt möjligt slca återspegla sammansättningen i lands-
tingsfullmäktige.

Kommentar: Mandatfördelning ilandstingsfullmäktige respelc-
tive hjälpmedelsnämnden framgår av sammanställningen nedan.
Vissa partier har endast har representation i form av ersättare. I
tabellen nedan redovisas därför fördelningen i nämnden uppde-
lat på endast ordinarie ledamöter respektive ordinarie ledamöter
och ersättare sammanräknat.

Tabell 2. Partifördelning 2015 - 2018 i fullmäktige resp. i hjälpmedelsnämnden

Forum V S C L KD M SIV Ovr

Landstings- 5 31 7 4 4 14 5 11
fullmäktige, 81 6,2 % 38,3 % 8,6 % 4,9 % 4,9 °/a 17,3 % 6,2 % 13,6%

HMN ordinarie 0 12 2 1 0 2 1 1
ledamöter, 19 0 63,1 % 10,5% 5,3 % 0 10,5 % 5,3 °/a 5,3

HMN ordinarie 0 17 6 2 2 7 1 3
ledamöter och 0 44,7 °/a 15,8 % 5,3 % 5,3 % 18,4 % 2,6 % 7,9
ersättare, 38

Majoritetsförhållandena är, liksom föregående mandatperiod,
inte helt samstämmiga mellan landstingsfullmäktige och nämn-
den. Det gäller också partisammansättningen om man ser till
nämndens ordinarie ledamöter. Sammam•äknat ordinarie leda-
möter och eesättare finns också diskrepans mellan sammansätt-
ningen ilandstingsfullmäktige och hjälpmedelsnämnden. Vissa



partier har en svagare representation i hjälpmedelnämnden än
vad som skulle motsvara andelen ledamöter i fullmäktige me-
dan andra har en starkare representation.

Av hjälpmedelsnämndens protokoll framgår att partiernas re-
presentation skiftar något mellan nämndens möten eftersom er-
sättarna inte alltid tillhör samma parti som den ordinarie leda-
moten. Ett parti, (V) representeras inte alls i nämnden och (SIV)
och (L) endast i form av ersättare, vilket skiljer sig från huc re-
presentationen ser ut i landstingsfullmäktige under mandatperi-
oden 2015 -2018.

• Ordförande ska nomineras bland landstingets ledamöter och
vice ordförande bland kommunernas ledamöter.

Kommentar: Uppfyllt. Landstinget nominerade år 2014 Marlene
Lund Kopparklint (M) till ordförande och kommunerna nomi-
nerade Britt-Marie Wall (S), Filipstads kommun till vice ordfö-
rande.

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av sex le-
damöter och sex ersättare. Tre ledamöter utses bland landsting-
ets ledamöter och tre bland kommunernas ledamöter. Ordfö-
rande bör, enligt avtalet, nomineras ur gruppen landstingets le-
damötermedan vice ordförande bör nomineras ur gruppen
kommunernas ledamöter.

Kommentar: Uppfyllt.

Slutsatser och kommentarer

Efter granskning av 2015 års verksamhet kan revisionskontoret
konstateras att sammansättningen av ledamöter i nämnden inte fullt
ut har den följsamhet till landstingsfullmäktiges sammansättning
under mandatperioden, som ska eftersträvas enligt avtalet. Detta
gäller ju hela mandatperioden.

Vid Hjälpmedelsnämndens fyra möten under året har kommunerna
varit representerade i varierande grad. Revisionskontoret kan, lik-
som vid tidigare genomgångar, konstatera att representationen från
några av kommunerna kan förbättras.

Granskningen av 2015 års redovisning visar att det finns ett un-
derlag för den sammanställda redovisningen för nämnden. Un-
derlaget baseras på en sammanställning av uppgifter som hämtats
ur landstingets redovisningssystem. Revisionskontoret kan konsta-
tera att den reglering som enligt avtalet ska göras till kommunerna
av över- resp. underskott hittills inte genomförts. Enligt nämndens
årsredovisning pågår den översyn av modellen för uträkning och
redovisning som påbörjades 2010 i form av uppdrag till verksam-
hetschefen för hjälpmedelservice. Frågan har aktualiserats vid flera
tillfällen av revisorerna.



Av nämndens årsredovisning och protokoll för 2015 framgår att
nämnden i allt väsentligt verkat enligt de intentioner och riktlinjer
som fastställdes vid bildandet.

Ansvarsprövning

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i var och
en av de samverkande kommunerna enligt 9 kap. 2 §tredje stycket
kommunallagen. Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma
nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande
kommunerna enligt 5 kap. 25 §andra stycket kommunallagen.

Anders Marmon

Certifierad kommunal revisor



/~PMG

Eda kommun

Granskning av bokslut och
årsredovisning 2015

Granskningsrapport

ICPMG AB
2016-OS-09

Antal sidor•: 10

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

Cooperative ("KPMG International°), a Swiss entity. All rights reserved.



i~ ~
Erin konrnrru~

Granskning av bokslut och årsredovisning
2016-OS-09

Innehåll

1. Sammanfattning
1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges må1

2. Bakgrund

3. Syfte

4. Avgränsning

5. Revisionskriterier

6. Ansvarig nämnd/styrelse

7. Metod

8. Projektorganisation

9. Årsredovisningen
9.1 Allmän bedömning
9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer
9.3 Kommunens förvaltningsberättelse
9.3.1 Balanskravet
9.4 Nämnduppföljning

10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål
10.1 Bakgrund
10.2 Finansiella må1
10.3 Verksamhetsmål

11. Resultaträkning
11.1 Nyckeltal

12. Balansräkning
12.1 Nyckeltal kommunen
12.2 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen
12.2.1 Materiella anläggningstillgångar
12.2.2 Finansiella anläggningstillgångar
12.2.3 Kortfristiga placeringar

1
1
1

2

2

3

3

3

3

4

4
4
4
4
5
5

5
5
5
6

7
7

8
8
8
8
8
8

D 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm o(the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Cooperative ('KPMG International'), aSwiss entity. All rights reserved.



i~ ~
Eda kommun

Granskning av bokslut och års~~edovisning
2016-OS-09

12.3 Nyckeltal koncernen

13. Kassaflödesanalys

14. Sammanställd redovisning
14.1 Konsolideringsmetod

O 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Cooperative ('KPMG International'), aSwiss entity. All rights reserved.



1. Sammanfattning
Vi har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2015-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de må1 som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen isyfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
revisionsberättelsen.

Vi har i allt väsentligt utfört revisionen med utgångspunkt från SKYREVs 1 utkast till vägledning
för redovisningsrevision. Denna vägledning kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen, för att uppnå rimligt säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen iallt väsentligt en rättvisande bild av kommunens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt lag om kommunal redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

• Kommunens resultat påverkas av nedskrivningar på aktier kommunala bolag med -11,1
Mkr

• Kommunen redovisar ett resultat på -9,9 mkr för 2015, vilket är 19,1 mkr sämre än budget.

• Kommunen uppnår inte kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

• Enligt vår bedömning är årsredovisningens resultat för 2015 inte förenligt med av
fullmäktige fastlagda finansiella resultat- och kostnadsmål.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges må1
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella må1 och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Finai7siella f~zål

~ Sveriges kommunala yrkesrevisorer
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I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 anges tre öveigcipande finansiella må1 samt ett
budgeterat resultat för verksamhetsåret 2015:

• —Kommunen l:rrr inte tihtt sitt nettokostnadsmål. Nettokostnaderna öneis7iger 97,5
av skntteintrikter oclt generella stolsbidrag oclt uppger till 102 % vrrrföi~ ~~r~rlet inte
uppfyllts.

• —Kon:manen klarar inte sitt frtransielln resrrltal~~rnL Resultad:ivån gir l~igre ån 1,S
av skatteiitt~ikter ocl: generella stolsbidrag.

• — Konrmu~ren har inte upptagit rrrrgra lon ocl: klarar drirmecl sitt frnansieringsnanl.

För år 2015 har utöver ovanstående övergripande mål budgeterats ett resultat på 9,9 mkr, årets
resultat innebär en negativ budgetavvikelse med 19,9.

Även efter balanlu•aysjusteringar klarar inte kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i
balans.

Verksamhets»~ål

Vi har avgränsat vår bedömning till att omfatta de finansiella målen.

I budgetdokumentet presenteras ett antal verksamhetsmål samt aktiviteter för att nå dessa mål.
Målen redovisas i budgetens verksamhetsplan för respektive verksamhet och är av varierande
karaktär och mätbarhet. Av budgetdokumentet framgår inte om några av de verksamhetsmässiga
målen bedöms vara av betydelse för av god ekonomisk hushållning, enligt kommunens definition.

I årsredovisningens avstämning av de övergripande verksamhetsmässiga hänvisas till respektive
verksamhets egen bedömning. Det finns inga sammanfattande kommentarer av kommunstyrelsen.

2. ~ Bakgrund
Vi har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de må1 som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen isyfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
att kunna avge revisionsberättelsen.

3. Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet
med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed ikommuner och
landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag %r revisorernas utformning av
revisionsberättelsen.

O 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company
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4. Avgränsning
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2015.

Granskningsrappoi~ten omfattar årsredovisningen i dess utformning före behandlingen av
kommunstyrelsen.

I enlighet med SKYREVs utkast till vägledning för f•äkenskapsrevision har vi granskat sådan
information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen
i årsredovisningen, isyfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis avseende de finansiella delarna i
årsredovisningen.

Icke finansiell information i årsredovisningen som inte hac någon påverkan på de finansiella delarna
har endast granskats med avseende på om informationen är förenlig med den finansiella
redovisningen.

Granskningen har inte haft som syfte att identifiera oegentligheter eller brottsliga handlingar, t ex
förskingringar•.

5. Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen iallt väsentligt följer

• Kommunallag och kommunal redovisningslag

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

6. Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten saklighetsgcanskas av kommunens ekonomichef.

7. Metod
Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

3
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• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen.

• Översiktlig analys av resultaträkningen

8. Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Marcus Persson, aukto~~iserad revisof~ och Andes Naeslund,
auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor.

9. Årsredovisningen

9.1 Allmän bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen iallt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Utifrån ett användarperspektiv på årsredovisningen, innefattande aspekter som överskådlighet,
relevans och öppenhet bedömer vi dock att dokumentet har en betydande förbättringspotential.

9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer

Ett syfte med vår granskning är att bedöma om redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning och
Rådet för kommunal redovisnings (KKKs) rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om kommunens redovisning överensstämmer med
ovanstående via intervjuer med personal på ekonomiavdelningen samt översiktlig avstämning av
kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och
väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i huvudsak efterlever
rekommendationerna. Isyfte att minimera risken för brister i efterlevnaden i Eda kommuns
årsredovisning rekommenderar vi att kommunen, som en del i arbetet med att ta fram
årsredovisningen, årligen gör en detaljerad avstämning mot rekommendationerna och att denna
dokumenteras och bifogas bokslutdokumentationen.

9.3 Kommunens förvaltningsberättelse

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning.
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9.3.1 Balanskravet

9.3.1.1 Gällande regler

I kommunallagen KI, återfinns de gällande reglerna om balansla•avet, vilket innebär att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning,
vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.
Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.

9.3.1.2 Balanskravet i årsredovist:ingen

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KI, i förvaltningsberättelsen.
Kommunens underskott för året uppgår till 9,2 mkr. Redovisat resultat justeras i
balanskraysutredningen med -1,2 mkr avseende realisationsvinster samt +11,1 Mla• för
Hedskrivningar på kommunala bolag vilket anses var befogat utifrån synnerliga skäl.

Balanskraysresultatet för 2015 uppgår efter justeringar till 0,7 mkr. Från föregående år finns ett
totalt underskott på 6,2 mkr som kvarstår att återställa. Totalt underskott att återställa uppgår
därmed till -5,5 mlcr. Kommunen uppnår därmed inte kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi rekommenderar att balanslaaysutredningen fortsättningsvis presenteras enligt RKRs
information (oktober 2015).

9.4 Nämnduppföljning
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till
kommunens förvaltningsberättelse.

10. Bedömning utifrån fullmäktiges må1

10.1 Bakgrund
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella må1 och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

10.2 Finansiella må1
I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 anges tre övergripande finansiella må1 samt ett
budgeterat resultat för verksamhetsåret 2015:

• Under perioden 2015 — 2017 ska verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar
inte överstiga 97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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—Nettokostnaderna överstiger 97,5 % av skatteintrikter oc/l geiterel/ri statsbidrag och
rtppgår til/ l02 %varför vrålet inte trppfy/Its.

• Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
—Målet rippfylls i~tfe dn resultnhtivån år lligre yin 1,5 % av skntteintiikter oclt generella
stntsbidrng. För 20I S nrotsv~rrar detta »rå! ett resrrltnt pn 6, 7 »tkr ntt jiin:föra med årets
restdtat på -9,2 mkr eller 2,4 före nedskrivning av aktier i koma:anala bolag.

• Kommunens låneskuld ska inte öka.
—Kommunen Ivar inte någon belåning varför målet liar uppfyllts.

För år 2015 har utöver ovanstående övergripande må1 budgeterats ett resultat på 9,9 mla•, årets
resultat innebär en negativ budgetavvikelse med 19,9.

Även efter balankraysjusteringar klarar inte kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i
balans.

10.3 Verksamhetsmål
Vi har avgränsat vår bedömning till att omfatta de finansiella målen.

I budgetdokumentet presenteras ett antal verksamhetsmål samt aktiviteter för att nå dessa må1.
Målen redovisas i budgetens verksamhetsplan för respektive verksamhet och är av varierande
karaktär och mätbarhet. Av budgetdokumentet framgår inte om några av de verksamhetsmässiga
målen bedöms vara av betydelse för av god ekonomisk hushållning, enligt kommunens definition.

I årsredovisningens avstämning av de övergripande verksamhetsmässiga hänvisas till respektive
verksamhets egen bedömning. Det finns inga sammanfattande kommentarer av kommunstyrelsen
och vi rekommenderar att en sådan foirtsättningsvis införs i årsredovisningen.

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

a~lialed with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.



11. Resultaträkning

11.1 Nyckeltal
Kom~iu~:ei:

Belopp i mkr UtFall 2015 Budget 2015 Utfa112014 Utfa112013 Utfall 2012

Verksamhetens nettokostnader -449,4 -444,3 -430,6 -416,6 -397,5
va►•av jämf2irelsestörande 2,6 -0,5
Föränd~~ing i % jämfört nted
föregående år (exkl
jämförelsestönande) S,0% 3,5% 4,7%
Skatteintäkter och statsbidrag 449,0 452,3 426,5 412,4 397,7
Förändring i % jänrförr med
föregående år 5,3% 3,4% 3,7%
Finansnetto -8,8 2,0 2,3 0,7 1,5
Resultat -9,2 10,0 -1,8 -3,5 1,7

Verksamhetens nettokostnad inkl
finansnetto i relation till
skatteintäkter och statsbidrag 101% 98% 101% 101% 100%

Verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag vilket främst kan
förklaras i verksamhetsområdet vård och stöd som redovisar en negativ avvikelse mot budget
uppgående till -13,1 mkc. Verksamhetsområdet bildning redovisar en negativ avvikelse mot budget
uppgående till -5,0 mkr. Samhällsbyggnad visar dock ett överskott uppgående till 7,8 mkr och så
även kommunstyrelsen med 1,6 mkr gentemot budget.

Nettokostnad
Belopp i tkr Budget Nettokostnad Utfall Avvikelse
Kommunstyrelsen -49 834 -48 217 1 617
Bildning -188 158 -193 189 -5 031
Vård och stöd -164 817 -177 883 -13 066
Samhällsbyggnad -43 205 -35 393 7 812
Skatter och
avgifter 452 268 448 975 -3 293
Finansiering 3 650 -3 508 -7 158
Totrrll 9 904 -9 21 S -19119

Komor»:u~:koncerite~:

Belopp i mkr Utfall 2015 Utfa112014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

Resultat f2ire extraordinära poster
och skatt -3,8 -2,5 -2,3 l,l -4,6
Nettokostnader i relation till
skatteintäkter och bidrag, % 99,7% 99,8°/o 99,2% 98,5% 99,3%
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Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är vä1 så viktiga som kommunens då
de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via
kommunens bolag.

12. Balansräkning

12.1 Nyckeltal kommunen
Belopp i mkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget kapital reducerat med
ansvarsförbindelse pensioner
Soliditet redovisad
Soliditet med hänsyn till de
pensionsförpliktelser som inte
redovisas bland skulder
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

S 19,5 519,9 533,2 529,1 523,8
404,0 413,2 414,9 418,4 416,7

] 91,2 190,8 182,5 197,5 196,9
78% 79% 78% 79% 80%

37% 37% 34% 37% 38%
109,1 111,7 128,3 125,5 112,4

88,0 81,4 94,5 87,6 84,2
124% 137% 136% 143% 133%

En analys av soliditeten och dess utveckling visat en nedåtgående stabil trend från 2011, både när
det gäller med och utan hänsyn tagen till pensions%rpliktelserna som redovisas som
ansvarsförbindelse.

Iakttagelser vid granskning av balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Kommunens investeringar under 2015 uppgår ti1134,1 mlu•. Budgeterad investeringsvolym var 60,7
mla•.

Finansiella anläggningstillgångar

Kommtmen har verkställt en nedslu•ivning av bokfört värde på aktier i Valfjället Skicenter AB och
i Utveckling i Noresund AB med totalt 11,1 Mkr. Vi bedömer att dessa nedskrivningar är korrekta.
Därutöver har kommunen en fordran på Eda Golflclubb med 2,8 mkr, vi anser att kommunen även
bör pröva värdet på denna fordran och vid behov verkställa en nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Kommunen fondinnehav är bokfört till 15,9 mkr medan marknadsvärdet utgör 18,7. Den
fondavkastning som återinvesterats bör bokföras.
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12.3 Nyciceltallconcernen

13.

14.

14.1

Belopp i mla~ 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget kapital reducerat med
ansvarsförbindelse pensioner
Soliditet redovisad
Soliditet rued hänsyn till de
pensio~asföipliktelser sorn inte
redovisas bland skulder•
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

799,7 760,3 776,4 762,9 760,3
444,3 445,4 446,4 448,7 452,3

231,4 223,0 214,0 227,8 232,5
56% 59% 57% 59% S9%

29% 29% 28% 30% 31
109,1 130,2 143,2 130,7 124,6
88,8 93,8 106,3 98,7 95,5

123% 139% 135% 132% 130%

Kommunkoncernen visar i stort samma trend som kommunen från år 2011 avseende nyckeltalen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat
på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs
rekommendation.

Av denna fiamgår att kommunens löpande verksamhet före avskrivningar under år 2015 givit ett
överskott på 30,1 mla~. Investeringar har gjorts med 34,1 mla•. Finansieringsverksamheten har ett
netto på 10,7 mkr, kommunen har inga upptagna 1ån. Förändringen av likvida medel uppgår ti116,7
mkr.

Sammanställd redovisning

Konsolideringsmetod
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs
rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt KRL 8 kap 2 §ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka
kommunen har ett be dande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra
faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en
ringa omsättning eller balansomslutning.
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I den sammanställda redovisningen ingår %rutom kommunen; Eda Bostads AB, Eda Energi AB,
Valfjället Skicenter AB och Utveckling i Noresund AB. Eda Bostads AB redovisar ett resultat på
0,7 mkr och Valfjället Skicenter AB redovisar ett underskott på 3,6 mla•. Övriga bolag redovisar i
stort sett nollresultat. Resultatet för koncernen uppgår till -3,8 mkr efter elimineringar i
koncerm•edovisningen.

KPMG, dag som ovan

l___ (~~
Anders Naeslund
Cettifierad ko»an~unal f~ isor
Auktoriserad revisor
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Till Årsstäininan i
Dalfjället SkicenterAB
Org nr 556251-7556

Till fullmäktige i Eda kommun

Granskningsrapport fär år 2015

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2015 i egenskap av lekmannarevisor utsedd av
fullmäktige i Eda kommun. Lel~nannarevisorns granskning bidrar till den demokratiska insynen
och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Mitt uppdrag är att granska om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
gentemot ägarens direktiv och beslut, samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Gransyingen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman
fastställda ägardirektiv.

Jag har som ett led i min granskning av bolagets verksamhet tagit del av styrelsens protokoll och
fört dialog med styrelsens ordförande. Gransyingen har utförts i den omfattning som krävs för att
ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Bolagets styrelse är ansvarig för att strukturera internkontrollarbetet för att säkerställa att aktiviteter
prioriteras utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och att de genomförs och återrapporteras till
kommunstyrelsen. Under årets senare del har styrelsen beslutat om prioriterade områden för
internkontrollen men p g a av aysal~ad av dokumentation av kontrollerna kan jag inte bedöma
huruvida den genomförts och min bedömning är därför att styrelsen bör arbeta vidare med att
säkerställa den interna kontrollen i bolaget.

Ekonomistyrning är ett av de områden där styrelsen haft för avsikt att stärka den interna kontrollen.
Bolaget redovisar ett betydande underskott, vilket även var fallet för de närmast föregående
verksamhetsåren. Under granskningen har jag kunnat konstatera att det av styrelseprotokollen inte
framgår hur styrelsen har analyserat samt bedömt och värderat konsekvenserna av under året
inträffade avvikelser mot budget. Mot bakgrund av detta och bolagets osäkra ekonomiska läge är
därför min bedömning att styrelsen fortsättriingsvis måste ta ett större ansvar för såväl budgeten
som fortlöpande uppföljning och prognoser för det ekonomiska utfallet.

I min rapport avseende 2014 påpekades att ingen marknadsplan tagits fram för hur bolaget skall
uppnå den beläggning, som investeringen i Drömbyn kräver. Denna brist kvarstår.

Jag kan också konstatera att det ännu inte har upprättats ett avtal som reglerar bolagets åtaganden
avseende de av kommunen ägda byggnaderna.

Vid gransyingen framkommer vidare att det saknas uppdaterade ägardirektiv för bolaget. Det är
ägarens ansvar att på ett tydligt sätt uttala såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för bolaget och
tillse att styrelsen förfogar över nödvändiga kompetenser och resurser för att målen skall kunna

0uppvas.



Min bedömning är att styrelsen måste ta ett större ansvar för bolagets utveckling av affärs-,
marknads-, och verksamhetsplaner och hos ägaren efterfråga relevanta styrdokument omfattande
må1 och direktiv för bolagets framtida utveckling.

Jag bedömer sammanfattningsvis att styrelsen ytterligare behöver förbättra sin styrning, ledning,
uppföljning och kontroll över bolaget. Med hänsyn till bolagets särskilda verksamhet, inbegripet en
betydande påverkan av förutsättningarna under högsäsongen, bedömer jag i övrigt, att bolagets
verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Charlottenberg 2016- p~ -- ~

e~~

Erika Guldbrandsson
Lelanannarevisor



Eda Kommunfullmäktige

Eda Bostads AB

Lekmannarevisorer har av fullmäktige utsetts att granska kommunens bolag.

Undertecknad har uppdraget att granska hux Eda Bostads AB arbetar i enlighet med ägarnas avsikt
och må1.

Efter att ha tagit del av bolagets protokoll, underlag inför beslut samt övriga handlingar ärmin
bedömning att bolaget på ett tillfiedställande säll uppfyller ägarnas avsikt och må1.

Verksamheten bedrivs på ett ändarnålsmässigt nch effektivt sätt med tillräcklig styrning.
Bolaget hax en vä1 fungerande rutin för internkontroll.

Charl~~•f~~~ 2016 04 11f,,

Töran er
Lekmannaxevisor
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Eda kommunfullmäktige

Eda Energi AB

Lekmannarevisozerhag av fullmäktige utsetts att granska kommunens bolag.
Undertecknad har fått uppdraget att granska Eda Energi AB.

Bolaget har, som firamgår av ägardirektiv, att leverera fjärrvärme till boende och företag i
Eda, främst inom Ånxotfors samhälle, till lconlcurrensrx~ässiga priset• och med hänsyn till god
Miljö.

Granslrningen har utgått frårn ägardirektiv och pz•otolcoll och från preliminärt bokslut.

Undez• 2015ha~ Eda energis verksamhet präglats av förvaltning än av stora investeringar.
Grunden är mindre efterfrågan på anslutning, och av att fastighetsägare gör andra beslut.

Resultatet för verksamhetsåret 2015 är efter bokslutsdispositioner noll kronor.
Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt.

Efter genomläsning av samtliga pzotokoll för året, kan jag konstatera att ägardirektivet från
~Communfullmälctige har följts.

Lersjön 2016-04-~ 1

(.~ 
SFr-G~~~~3~-rY~%r

Lerulan Olsson '~
Lekmannarevisor.
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EDA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2016 -04- 1 1
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Eda lcommunfullmälctige

Eda Energi AB

Lekmannazevisorez• har av fullmäktige utsetts att granska kozx~munens bolag.
Undeirtecknad hat• fått uppdraget att granska Eda Energi AB.

Bolaget har, som fxamgår av ägardirektiv, att leverera fjärrvärme till boende och företag i
Eda, främst inom Åmotfors samhälle, till lconkurrensm:ässiga priser och med hänsyn till god
Miljö.

Granskningen hai• utgått från ägardirektiv och protokoll och från preliminärt bokslut.

Under 2015har Eda energis verksamhet präglats av förvaltning än av stora investeringar.
Grunden är mindre efterfrågan på anslutning, och av att fastighetsägare gör andra beslut.

Resultatet för verksamhetsåret 2015 är efter bokslutsdispositioner noll kronor.
Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från elconomislct synpunkt tillfredställande sätt.

Efter genomläsning av samtliga protokoll för året, kan jag konstatera att ägardirektivet från
kommunfullmäktige har följts.

Lersjön 2016-04-11

~~y~~u~~~~~~ / i
Lennart Olsson
Lekmannarevisor.
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Till årsstämman i Eda Bostads AB, org. nr 556047-7296

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Eda Bostads
AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Enrevision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärdersom ärändamålsenligamed hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering avändamålsenligheten i deredovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens öch verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Eda Bostads ABs finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtningför Eda Bostads AB förår 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligtaktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärderoch förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseleda-
moteller verkstäliandedirektören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 21 mars 2016

r ~ ~
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Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberä~~else
Till årsstämman i Eda Energi AB, org. nr 556782-0708

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Eda Energi AB
förår 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för å~sredovis-
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen, och fär den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om ärsredovisningen pä grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Enrevision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärdersom är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering avändamålsenligheten i deredovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Eda Energi ABs finansiella ställning per den•
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Eda Energi AB förår 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen en-
ligtgod revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärderoch förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyi-
dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseleda-
moteller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 4 maj 2016

°~ ,~
l('ili~ L

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Valfjället Skicenter AB, org. nr 556251-7556

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Valfjället
Skicenter AB förår 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärdersom ärändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering avändamålsenligheten i deredovisningsprinciper sam har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentat-
ionen iårsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Valfjället SkicenterABs finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fSrenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Valfjället Skicenter AB förår 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligtaktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärderoch förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styreiseleda-
mot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt försla-
get iförvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 6 maj 2016,

y~~..~
Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor


