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Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande 
granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet.  
 
Revisionen önskar att välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 20 april 2020. Av svaret bör det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. Vi vill även att nämnden går igenom resultatet av enkäten samt 
undersöker varför så få har besvarat den.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  
Sammantaget är vi, precis som tidigare år, kritiska till den bristande 
budgetföljsamheten och anser att och arbetet mot en ekonomi i balans behöver 
förstärkas. Vi ser allvarligt på att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att få en 
ekonomi i balans. I övrigt bedömer vi även att 
Vi lämnar utifrån vår granskning följande rekommendationer: 
att nämnden undersöker varför så få har svarat samt att nämnden går igenom 

resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser, se avsnitt 3. 
att nämnden ser över målen och indikatorerna för att säkerställa en effektiv styrning 

mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.2. 
att  nämnden följer upp ekonomin mer frekvent samt vidtar åtgärder för en ekonomi i 

balans, se    avsnitt 3.3 
att  nämnden förstärker rutinerna för uppföljning av intern kontroll., se avsnitt 3.4. 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
I årets grundläggande granskning har ledamöterna, både ordinarie och ersättare, i 
styrelse och nämnder fått frågor skickat till sig via en webbenkät. Revisorerna har vid 
träff med presidiet för respektive styrelse och nämnd ställt kompletterande frågor samt 
samlat in underlag som styrker svaren i enkäten. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Gällande lagar och rekommendationer avseende  
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Enkät till nämnden 
— KPMG har tillsammans med revisionen träffat presidiet 
— Dokumentstudier av underlag erhållits av nämnden och inhämtas från hemsida, 

bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av ordförande och förvaltningschef. 
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3 Enkät – resultat 
Enkäten har skickats till 23 ledamöter. Fem ordinarie ledamöter och tre ersättare har 
svarat. 
Vi anser att det är väsentligt att revisionens granskningar beaktas. Vi rekommenderar 
att nämnden undersöker varför så få har svarat samt att nämnden går igenom 
resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser. 

3.1 Kommentarer till granskning år 2018 
KPMG genomförde på uppdrag av kommunens revisorer motsvarande granskning 
under år 2018. Dåvarande Basnämnden svarade på rekommendationerna till denna 
granskning vad gäller verksamhetsmålen:  
 

1. I Verksamhetsplan 2019 har välfärdsnämnden egna mål med koppling 
till alla perspektiv och flertalet av de kommunövergripande målen i den 
nya styrmodellen. Varje mål har en eller flera indikatorer angivna i syfte 
att följa upp och bedöma måluppfyllelse. Indikatorerna baseras på 
uppgifter från olika kallor, bland annat öppna jämförelser, Kommunens 
kvalitet i korthet (KKIK), Socialstyrelsens och SKL:s 
brukarundersökningar, KOLADA, medarbetarundersökningen samt ett 
antal egna matningar. Nytt för i år är att en målvarde är angivet för 
varje indikator. Av de 23 indikatorer som finns baseras 10 på uppgifter 
som kommer att följas upp vid både del- och hel årsuppföljning. Mål och 
indikatorer hanteras i beslutsstödsystemet Hypergene och redovisas 
nämnden vid de) - och hel årsuppföljning. 
Uppdrag med koppling till målen lämnas till verksamhets- och 
avdelningschefer senast den 31 januari. Även dessa hanteras i 
beslutsstödsystemet Hypergene och redovisas nämnd vid del- och hel 
årsuppföljning. 

2. Dåvarande Basnämnden gick in i 2018 med en budget i betydande obalans. 
Skillnaden mellan bedömda behov och nämndens ram uppgick då till dryga 
40 mkr. Skälet till den stora differensen var främst minskade intäkter frän 
Migrationsverket i kombination med betydande behovs- och kostnadsökningar 
inom flera områden. 
Under 2018 har nämnden fattat beslut om åtgärder som bedömts minska 
kostnaderna med ca 15 mkr for 2019. Trots detta finns en differens mellan 
Välfärdsnämndens ram och faktiska kostnader på ca 33 mkr. Skälet till detta 
är framförallt behovsstyrda kostnadsökningar inom den sociala barn och 
ungdomsvården samt ökade kostnader för personlig assistans och insatser till 
vuxna i form av ekonomiskt bistånd och placeringar. Hårdare bedömningar 
från migrationsverket avseende vilka placeringskostnader for asylsökande 
personer som kan återsöktas är ett ytterligare ett skäl till att kostnaderna ökar. 
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När handlingsplanen för 2019 tagits fram har ett antal utgångspunkter och 
överväganden legat till grund, när förslag till åtgärder diskuterats. Där 
kostnadsökningar i princip uteslutande har koppling till ökade behov och 
minskade statliga ersättningar är den tid är förbi då generella, procentuella 
sparbeting kan lösa den obalans som uppkommit. 
Nämnden utgår från att verksamhetens kostnader skall rymmas inom tilldelad 
ram och har mål om tillförlitliga prognoser och en kostnadsnivå for verksamheten 
som inte avviker för mycket mot den referenskostnad som anges i kommun och 
landstingsdatabasen KOLADA. Samtidigt kan konstateras att den 
befolkningsstruktur och det tuffa socioekonomiska utgångsläge som kommunen 
har, påverkar måluppfyllelse på detta område. 
En handlingsplan för 2019 har tagits fram i syfte att minska kostnaderna men de 
förslag som finns räcker inte för att nå ram. Förvaltningens bedömning är att 
det under 2019 inte går att nå ram utan att riskera rättssäkerhet, kvalitet och 
personalens arbetsmiljö. Ytterligare direktiv från nämnden om vägval, 
strukturella åtgärder och/eller förändrad ambitionsnivå har därför efterfrågats. 
I samband med årsredovisningen för 2018 ska handlingsplanen med åtgärder 
som summerar till befarat underskott 2019 redovisas till fullmäktige. Om detta 
kan ske är osäkert med hänvisning till de behovsstyrda kostnadsökningar 
som redovisats. Den analysgrupp, under kommunstyrelsen, som påbörjat sitt 
arbete kommer att fördjupa sig i äldreomsorgens kostnader vilket bör bli ett 
stöd för nämnden i det fortsatta arbetet. 

3.2 Utbildning 
Kommunledningsförvaltningen har erbjudit alla nya nämndsledamöter, även de som 
varit förtroendevalda tidigare perioder, en grundläggande utbildning inför 
mandatperioden 2019–2023. Utbildningen har genomförts genom två delar varav första 
delen inkluderade samtliga nämndsledamöter i kommunen medan den andra delen var 
mer nämndspecifik.  
Utbildningens första del behandlade övergripande nämndsfrågor såsom information om 
den politiska- och tjänstemannaorganisationen, kommunal ekonomi gällande budget 
och planering, berednings- och ärendeprocessen samt om säkerhet. 
Under utbildningens andra del erbjöd välfärdsnämnden de förtroendevalda en 
utbildningsdag kring åsikter och attityder hos ungdomar i Kramfors1.  
Av de svarande anser fyra ledamöter att de tagit del av ändamålsenlig utbildning. 
Bedömning 

3.2.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att förtroendevalda erhållit utbildning.  
  

                                                
1 En ledamot har till fråga om utbildning svarat att de inte fick någon nämndspecifik utbildning.  
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3.3 Målstyrning 
1 Har nämnden tolkat mål och uppdrag från 

fullmäktige och brutit ned dessa så att de 
fungerar som styrsignaler till verksamheten 

Antal  
Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

1.1 Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s 
mål? 

6  2  

1.2 Har nämnden konkretiserat målen så att de är mätbara 5  3  
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året? 5 2 1  
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i 

måluppfyllelsen? 
4 3 1  

Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan för år 2019–20212. I verksamhetsplanen 
framgår kommunfullmäktiges styrmodell som bygger på de fyra perspektiv som utgör 
de kommunövergripande målen. Utifrån dessa perspektiv med tillhörande mål har 
nämnden, förutom de kommunövergripande indikatorerna, även utvecklat ett antal 
egna indikatorer för att nå de kommunövergripande målen.  
Vi har tagit del av måluppföljning per 2019-08-31 varav nämnden följt upp 5 av 13 
verksamhetsmål. Av dessa bedöms två stycken mål vara uppfyllda varav dessa är 
nämndens mål avseende att stöd, service och insatser ska tillhandahållas jämställt och 
att budgetprognoserna ska vara tillförlitliga. Av måluppföljningen framgår även att tre 
av nämndens indikatorer inte bedöms vara uppfyllda per sista augusti. Vad gäller 
övriga mål med tillhörande indikatorer framgår att de mäts per helår.  

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att nämndens mål är i linje med de kommunövergripande målen och 
indikatorerna. Vi bedömer dock att flera av nämndens indikatorer är svåra att löpande 
mäta och utvärdera.   
Vi anser för att säkerställa att målen uppnås så behöver indikatorerna vara väl 
definierade, mätbara samt möjliga att följas upp under året så att måluppfyllande 
åtgärder kan vidtas.  
Vi rekommenderar att nämnden ser över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa 
en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.  
  

                                                
2 2019-02-07 § 19 
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3.4 Ekonomistyrning 
2 Har nämnden en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt budget i balans? 4 3 1  
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser under 

året? 
5 2 1  

2.3 Fattas beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget? 3 3 2  
2.4 Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall 

budget inte anses stå i relation till uppdraget? 
2 3 3  

Nämnden antog den 7 februari 2019 budget för verksamheten3. Till följd av en differens 
motsvarande 33 mnkr mellan Välfärdsnämndens ram och faktiska kostnader 
beslutades det om en handlingsplan den 23 maj år 20194 i syfte till att nå en budget i 
balans.  
Handlingsplanen innehåller dock ingen närmare beskrivning av åtgärder, dess effekt 
eller tidsperspektiv. Däremot framgår ett antal strategiskt viktiga prioriteringar och 
insatsområden. Några av dessa är en planerad personalanalys, genomlysning av 
hemtjänsten och analys av korttidsfrånvaro. Av handlingsplanen framgår även att 
uppföljning av handlingsplanen samt ekonomisk redovisning ska presenteras vid varje 
sammanträde. 
Vi har tagit del av nämndens delårsrapport per 2019-08-31. Av rapporten framgår en 
budgetavvikelse motsvarande -28,7 mnkr och en helårsprognos på -37 mnkr. 
Budgetavvikelsen förklaras bl.a. av ett ökat antal orosanmälningar inom den sociala 
barn- och ungdomsvården, ett stort antal barn placerade utanför det egna hemmet, ett 
större behov av hemtjänst än budgeterat samt konsultkostnader p.g.a. svårigheter att 
rekrytera. För helårsprognosen framgår även minskade intäkter från migrationsverket 
som en orsak.  

3.4.1 Bedömning 
Vi är, precis som tidigare år, kritiska till den bristande budgetföljsamheten och anser att 
och arbetet mot en ekonomi i balans behöver förstärkas. Vi ser allvarligt på att 
tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att få en ekonomi i balans. Vi är oroade över 
att det inte finns några konkreta handlingsplaner för att nå en budget i balans. Vi anser 
att syftet med en handlingsplan är att visa vilka åtgärder som ska vidtas, vilken effekt 
de beräknas få och när effekter tidsmässigt beräknas uppnås.  
Vi konstaterar vidare att nämnden uppföljning av ekonomin är begränsad till 
delårsrapporten per sista augusti samtidigt som de ekonomiska resultaten under året 
kraftigt har försämrat.  Vi rekommenderar nämnden att följa upp ekonomin mer 
frekvent.  

                                                
3 2019-02-07 § 20 
4 2019-05-23 § 42 
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Vi hänvisar även till vår revisionsrapport ”Granskning av ekonomistyrning och 
efterlevnad5”.  

3.5 Uppföljning av intern kontroll 
3 Finns ett systematiskt arbete med intern 

kontroll avseende såväl verksamheten som 
redovisning 

Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

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

5 1 2  

3.2 Är nämnden delaktig i risk-och väsentlighetsanalysen som 
ligger till grund för planen? 

3 1 3 1 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden/styrelsen? 

5  3  

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister? 

4 2 2  

Nämnden har upprättat en riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen6. 
Kontrollplanen innefattar åtta risker varav det framgår att ett av kontrollområdena ska 
redovisas vid varje nämndssammanträde och att resterande sju ska redovisas 
halvårsvis. Vidare framgår det även en redovisning av sex områden som bedöms vara 
särskilt viktiga och där statistik ska redovisas vid varje nämndsammanträde.  
Vi har inte tagit del av någon uppföljning för internkontroll 2019.   

3.5.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att nämnden upprättat en riskanalys till grund för internkontrollplanen. 
Vi kan däremot konstatera att kontrollområdet avseende utredningar inom den sociala 
ungdomsvården inte har redovisats månadsvis som framgår av interkontrollplanen.  
Vad gäller resterande kontrollmoment är dessa begränsade till en planerad kontroll. 
Som påtalades i förgående års grundläggande granskning så är nämnden ytterst 
ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig. Genom att identifiera kontroller som 
förhindrar att fel uppstår blir processen mer effektiv och risken för fel mindre. Vi skulle 
gärna se att nämnden följer upp intern kontroll löpande under året. 
Vi rekommenderar nämnden att förstärka rutinerna för uppföljning av intern kontroll.  
  

                                                
5 2019-11-11 
6 2019-02-07 § 14 
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4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden  
Nämnden har identifierat det ekonomiska läget, kompetens- och resursbrist samt hög 
personalomsättning som utmaningar.  

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Klara Engström  Lena Medin 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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