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Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande 
granskning.  
Revisionen önskar att BAS-nämnden (Välfärdsnämnden) lämnar synpunkter 
på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 april 2019. Av 
svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de 
beräknas vara genomförda.  
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  
Sammantaget är vi, likt föregående år, oroade över bristande budgetföljsamhet. Vi ser 
allvarligt på att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att få en ekonomi i balans.  
Baserat på vår granskning rekommenderar vi nämnden: 
att utarbeta metoder att följa upp indikatorer och uppdrag för att säkerställa en 

effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.1. 
att förstärka arbetet mot en ekonomi i balans, se avsnitt 3.2.  
Vi har kommenterat intern kontroll under avsnitt 3.3. 

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

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
I årets grundläggande granskning har revisionen överlämnat ett antal frågor i form av 
en enkät till samtliga ledamöter. Revisorerna har vid träff med representanter för 
respektive styrelse och nämnd ställt kompletterande frågor samt begärt in underlag 
som styrker svaren i enkäten. 
Informationen ingår som en del av revisionernas riskanalys inför år 2019.  
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2.2 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redo-
visas i särskilda rapporter.  
Vad gäller avsnitt 3.1 så omfattar vår granskning enbart mål kopplade till de kommun-
övergripande målen nöjda kunder, god kvalitet, attraktiv arbetsgivare och god ekono-
misk hushållning. Styrning mot vision 2031 och mot program med viljeinriktning för 
perioden 2016 – 2019 beaktas inte i denna granskning.  
Vi har baserat vår bedömning på svaret från enkäten samt de underlag som lämnats till 
oss för att styrka dessa svar.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— kommunallagen 

2.4 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser bistånds-, arbetsmarknad och sociala service-
nämnden (BAS).  
Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschefen för BAS-förvaltningen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena 
Medin, kundansvarig och certifierad kommunal revisor.  
Kommunens revisorer har deltagit i träff med representanter för nämnden.  

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Enkät till nämnden 
— Intervjuer med representanter för nämnden 
— Dokumentstudier av underlag erhållits av nämnden. 
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3 Enkät – resultat 
Frågorna och svaren är hämtade från enkäten som nämnden besvarat.  

3.1 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 målen 13    
1.2 Har nämnden konkretiserat målen så att de är mätbara 10  3  
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året? 11  2  
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser 9 1 3  

 
Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan1. Målen överensstämmer med vad som 
fastställts av kommunfullmäktige som kommunövergripande mål2. Därutöver har 
nämnden fastställt ytterligare ett antal mål och indikatorer i linje med de kommun-
övergripande målen. Målet är att bibehålla eller förbättra tidigare års resultat för 
respektive indikator. Merparten av de nämndspecifika målen är nya för år 2018.  
Flertalet av målen mäts genom undersökningar som publiceras en gång per år vilket 
innebär att 15 av 18 indikatorer inte går att följa upp i delårsrapporten, eller i övrigt 
under året. För de indikatorer som har följts upp har också respektive indikators utfall 
kommenterats och det har gjorts en helhetsbedömning för varje mål med utfallet rött, 
gult eller grönt. Utfallet bygger på en sammanvägning och bedömning av indikatorerna 
och hur de uppdrag som lämnats till verksamhetschef/avdelningschef har fullgjorts. I 
bilagan till delårsrapporten med uppföljning av måluppfyllelse finns uppdragen 
redovisade men uppföljning på respektive uppdrag saknas.  
Kommentarer  

Vi bedömer att nämndens mål är i linje med de kommunövergripande målen och 
indikatorerna. 
Vi anser för att säkerställa att målen uppnås bör indikatorerna löpande följas upp under 
året så att måluppfyllande åtgärder vid behov kan vidtas.  
Vi rekommenderar att nämnden utarbetar metoder att följa upp indikatorer och uppdrag 
för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.  
  

                                                
1 2017-12-07 
2 KF 2017-06-26 
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3.2 Ekonomistyrning 
2 Har nämnden en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt budget för verksamheten? 12  1  
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser under 

året? 
13    

2.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser 11  2  

 
Detaljbudget per verksamhet framgår av verksamhetsplanen och nämndens protokoll 
från 2017-12-07.  
Nämnden följer upp utfallet mot budgeten vid delårsrapporten per 2018-08-31. 
Prognosen visar ett underskott på drygt 41 mnkr. Nämnden har behandlat förslag till 
åtgärder och även initierat utredningar kopplade till budget 2018 vid ett flertal tillfällen 
under året. En sammanställning över handlingsplanen3 visar att beslut avseende 
åtgärder beräknas motsvara drygt 6,6 mnkr för år 2018 och totalt mellan 
17,4 - 19,4 mnkr på helårsbasis. Under hösten har nämnden beslutat om ytterligare 
åtgärder inför budget 2019 och nya utredningsuppdrag. 
Kommentarer  

Vi bedömer att det för år 2018 saknas tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans. Av nämndens underskott åtgärdar besparingarna i handlingsplanen endast 7 % 
av underskottet för år 2018 och 47 % år 2019. Det saknas beslut för att åtgärda mer än 
hälften av underskottet för att uppnå en ekonomi i balans under år 2019. 
Vi ser allvarligt på att beslutade handlingsplaner inte är tillräckliga för att klara 
innevarande års budget, och enligt uppgift inte heller nästa budgetår. Vidare kan vi 
konstatera att tillräckliga åtgärder saknades redan år 2017 och att vi i vår 
grundläggande granskning för år 2017 rekommenderade ett förstärkt arbete mot en 
ekonomi i balans. Vi är mycket oroade över bristande budgetföljsamhet och att 
tillräckliga beslut om åtgärder saknas. 
Vi rekommenderar att nämnden förstärker arbetet mot en ekonomi i balans. 
  

                                                
3 Omfattar beslut fram till 25 oktober 2018. 
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3.3 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? 

13    

3.2 Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys? 

8  1 4 

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

10  3  

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

10  3  

 
I inledningen av BAS-nämndens internkontrollplan för år 20184 finns en redogörelse för 
hur nämnden ser på intern kontroll. Metod för riskbedömning beskrivs också.  
Såsom framgår ovan är planen för intern kontroll i huvudsak upprättad utifrån en 
riskanalys. I planen finns riskklasser angivna för de åtta moment som valts ut för 
uppföljning, se nästa avsnitt. Nytt för i år är att det, utöver momenten, också redovisas 
sex områden som bedöms som särskilt viktiga och där statistik ska redovisas vid varje 
nämndssammanträde.  
Nämnden fick i september en uppföljning enligt planen för första halvåret 20185. 
Ytterligare en rapport är planerad för andra halvåret.  
Kommentarer  

Vi bedömer att nämnden har ett system för att följa upp om den interna kontrollen är 
effektiv. Några förbättringsområden att vi, likt föregående år, gärna ser att nämnden, i 
varje fall i den årliga rapporten, gör en bedömning baserad på den uppföljning som är 
gjord om den interna kontrollen är effektiv eller inte. Vi vill också betona vikten av att 
nämnden är aktiv i arbetet med riskanalysen och bedömningen av vilka risker som ska 
tas upp i internkontrollplanen. 

4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 
Vid vår träff med nämndens ordförande och vice ordförande hänvisades beträffande 
risker till planen för intern kontroll. I denna är följande identifierade: 

• Informationssäkerhet i Treserva 

• Rätt delegat tar beslut 

                                                
4 BAS 2018-02-01, reviderad 2018-09-27 § 27. 
5 BAS 2018-09-12 
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• Genomförandeplaner utifrån beslut hos brukare/klienter 

• Rättssäkerhet kopplat till ändrade avslagsbeslut i vad gäller försörjningsstöd 

• Handläggningstid LSS 

• Handläggningstid barn/unga 

• Individuella studieplaner 

• Uppföljning av ärenden inom SVO 
 
Identifierade viktiga områden där statistik löpande ska redovisas för nämnden: 

• Orosanmälningar barn/unga 

• Placeringar utanför hemmet 0-20 år 

• Hemtjänsttimmar 

• Försörjningsstöd 

• Sjukfrånvaro 

• Skyndsamhet att påbörja utredning 
 
I övrigt noterades under träffen: 

• Ekonomi 

• Kompetensförsörjning  

• Höga sjukskrivningstal  
 
Riskerna kommer att beaktas vid revisionens riskanalys inför år 2019. 
 
2018-12-11 
KPMG AB 

Kristoffer Bodin 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 informa-
tionen 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 tryckfrihets-
förordningen. 
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