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Revisorerna

2016-03-24

Till fullmäktige

Revisorernas redogörelse för år 2015
Revisionens inriktning och genomförande
I enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för vår granskning.
Vi har granskat den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vi har prövat om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs
inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en fastställd
revisionsplan.
De granskningar som har gjorts har sammanställs i särskilda revisionsrapporter som under
hand lämnats till berörda.
Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG.
Övriga iakttagelser
Revisionen bedömer att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl bolag som nämnder
bör förstärkas genom att den dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt
för såväl revisorer, berörd nämnd/bolag och allmänhet att ta del av vad som behandlats
och vilka eventuella beslut som fattats.
Revisionen anser att kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver följa upp den interna
kontrollen på ett systematiskt sätt. Vidare bör den operativa styrningen förstärkas genom
nyckeltal som är väsentliga för att styra och mäta resurseffektiviteten för respektive verksamhet.
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Sammanfattande resultat från revisionsrapporter
Sammanfattande resultat från följande revisionsrapporter redovisas nedan:
Avsnitt

Rapport

1.1

Granskning av jämförande tal som en del av styrningen

1.2

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

1.3

Granskning av faktureringsrutiner

1.4

Bedömning av delårsrapport per 2015-08-31

1.5

Bedömning av bokslut och årsredovisning för år 2015

Rapporterna finns i sin helhet på Åre kommuns hemsida, www.are.se
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1.1 Granskning av jämförande tal som en del av styrningen
Syftet med granskningen är att bedöma om nuvarande arbete med analys och åtgärd utifrån tillgänglig statistik är effektivt ur ett styrningsperspektiv samt identifiera viktiga mått
för mätning av verksamhetens ändamålsenlighet och resurseffektivitet.
Under de senaste tio åren har möjligheten att på ett rättvisande sätt jämföra kvalitet och
ekonomi mellan kommuner ökat. Det råder större enighet nu än tidigare om vikten av att
utveckla verksamheten genom jämförelser med andra kommuner eller mellan enheter
inom kommunen. Successivt utvecklas både gemensamma mått och gemensamma metoder för mätning. Dessutom utvecklas effektiva verktyg för att underlätta jämförelsen och
utveckla analysen, framför allt inom ramen för Kolada.
Kunskapen ökar både inom forskningen och i Sveriges kommuner om vad som är viktigt
att veta, beroende på i vilket sammanhang uppgifterna ska användas. Den strategiska styrningen förväntas ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av kontorsledning och ledningsgrupper. Den strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv med större
helhetsperspektiv. Den operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv och perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
Mått kan användas på olika nivåer i organisationen och har då olika syften:
•

Mått används ibland som underlag i en analys inför strategiska beslut om fortsatt
inriktning eller prioritering.

•

Mått kan också användas för att styra mot fastställda mål till exempel som indikator
för att mäta om mål har nåtts eller kommer att nås.

•

Mått används också för den verksamhetsnära, operativa styrningen. Det har stor
betydelse för resultatet om både första linjens chef och medarbetare vet att
verksamheten är på rätt väg eller om det behövs korrigerande åtgärder. Kommunens
verksamheter är mångfacetterad och vilka mått som har betydelse för den operativa
styrningen av respektive verksamhet behöver identifieras.

•

Mått behövs både för den ekonomiska styrningen och för styrningen av tjänstens
kvalitet och ändamålsenlighet.

Om styrningen i organisationen ska stärkas krävs bland annat ett enkelt och transparent
ledningssystem med ett tydligt och anpassat stöd för den styrning som ska ske på respektive
organisationsnivå.
Vi konstaterar att inom många verksamhetsområden saknas det fastställda mått, rutiner och
verktyg som stöd för den operativa styrning som förväntas ske av första linjens chef. Det kan
också behövas personellt stöd och kompetensutveckling för att den operativa styrningen ska
bli fullt utvecklad.
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Vi konstaterar också att sättet att bryta ner budgetens ekonomiska mått till verksamhetsmått
kan underlätta den operativa styrningen. I intervjuerna nämns inte detta som ett stöd i den
operativa styrningen varvid vi gör antagandet att de möjligheter som finns inte används fullt
ut.
Vår samlade bedömning är att det råder oklarheter inom organisationen vad varje
organisationsnivå har ansvar för och med vilka tidsperspektiv varje nivå planerar sin styrning.

Våra rekommendationer
Vi rekommenderar fullmäktige att använda uppgifterna i rapporten Kommunens kvalitet i
korthet, Kkik i dialog med kommuninnevånare om kvalitet och resultat på den service som
kommunen tillhandahåller.
Vi rekommenderar att styrelsen och nämnderna förtydligar syftet med varje mått och utvecklar
effektiva rutiner, verktyg och stöd för dels strategisk styrning, dels operativ styrning.
Vi rekommenderar kommunen inför utvecklingen av månadsrapporteringen att utvärdera
nuvarande arbetsrutiner och rapporters innehåll och identifiera behovet av information på olika
organisationsnivåer.
Vi rekommenderar också att styrelsen och nämnderna förbättrar analysarbetet så att ett
rättvisande underlag kan ligga till grund för slutsatser och beslut.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en samlad bedömning av hur
verksamhetsutveckling med hjälp av mått och analyser ska ske i kommunen, definierar
uppdrag och tydliggör roller i organisationen så att bästa styrbarheten åstadkoms..
Vi rekommenderar kommunstyrelsen som beredande organ för fullmäktige att identifiera och
föreslå mått som verifierar en långsiktig ekonomisk stabilitet..
Vi rekommenderar att kontorschefernas ekonomiska styrning utvecklas genom att mått av
betydelse för bland annat effektivitet fastställs.
Vi rekommenderar nämnderna att utveckla former för framtagande av kvalitetsmått utifrån
god kännedom om vad brukare, elever och medborgare upplever vara kvalitet i tjänsten. Vår
uppfattning är att det är viktigt att de utvalda måtten och mätetalen har en hög kvalitet och
upplevs rättvisande av både brukare, förtroendevalda, ledning och medarbetare..
Vi rekommenderar kommunen att göra en övergripande processöversyn för att identifiera
risker att tjänster inte levereras eller ineffektivitet i organisationen. I samband med
processöversynen bör mått fastställas för att löpande följa processens förmåga att leverera
tjänster på ett effektivt sätt..
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1.2 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens arbetsmiljöarbete i förvaltningens och kontorens centrala funktioner, bland annat genom en enkät till anställda i de
berörda funktionerna.
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö 1. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska och psykiska förhållanden som har betydelse för hälsa och säkerhet.
Kommunstyrelsen är personalnämnd och fastställde år 2003 Åre kommuns arbetsmiljöpolicy. Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för att lagen följs men arbetsuppgifterna
inom arbetsmiljöområdet har delegerats till respektive chef på olika nivåer. I juni 2014
beslutade fullmäktige att inrätta ett personalutskott för att tydligare belysa de personalpolitiska frågorna, men utskottet inrättades inte förrän i slutet av maj 2015. Framtagande av
utskottets arbetsformer har dessutom pågått under hela 2015 och är ännu inte fastställda.
Åre kommun tecknade 2009-11-01 tillsammans med samtliga fackliga organisationer ett
samverkansavtal som innehåller överenskommelser om hur arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, kompetensplanering och systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till. Dessutom
fastställdes en organisation för att följa och utveckla arbetet löpande i form av både kommunövergripande och kontorsövergripande samverkansmöten.
Vi bedömer att Åre kommun uppfyller kraven på samverkansmöten, arbetsplatsträffar,
medarbetarsamtal som finns i samverkansavtalet. Utifrån avtalets intensioner om delat
ansvar, delaktighet och inflytande anser vi att arbetssätt och innehåll kan utvecklas ytterligare.
Vi bedömer att medarbetare och chefer under flera år signalerat att arbetsmiljön inte är
tillfredsställande. Trots de åtgärder som vidtagits har inte upplevelsen av en acceptabel
arbetsmiljö bekräftats i någon undersökning. Vår enkätundersökning visar på allvarliga
brister.
Vi bedömer att rådande arbetsmiljö, framför allt en hög arbetsbelastning utifrån dålig planering och svag prioriteringsförmåga riskerar att orsaka ohälsa hos medarbetare i Åre
kommun. Detta kan också få konsekvenser på serviceförmågan och tjänstekvaliteten till
medborgare, brukare och elever.
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen som personalnämnd inte samordnar och
leder det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med lagstiftningens intentioner att förebygga ohälsa eller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

1

Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete,
SAM
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Våra rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet då det i den nuvarande utformningen inte bedöms förebygga
ohälsa och olycksfall.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla en årlig samlad
bedömning av systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2001:1. Det bör ske enligt
arbetsformerna i samverkansavtalet.

Vi rekommenderar att uppdrag och mandat för personalutskottet samt dess arbetsformer
fastställs senast under första kvartalet 2016. Vi rekommenderar också att personalutskottets möten protokollförs och i övrigt hanteras likt övriga kommunens utskott.
Vi rekommenderar att en hårdare prioritering görs bland de arbetsuppgifter som åligger
varje funktion. Vi rekommenderar kommunchefens ledningsgrupp att utvecklar metoder
och arbetssätt för att prioritera bland arbetsuppgifterna i nära dialog med den politiska
ledningen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att ta fram arbetsprinciper så att
beredning, redovisning och presentationer upplevs meningsfullt och med stort förtroende
mellan förtroendevalda och tjänstemän.

1.3 Granskning av faktureringsrutiner
Syftet med granskningen är att bedöma om Åre kommun har en tillräcklig internkontroll
för att säkerställa att avgifter faktureras korrekt.
Det saknas skriftliga rutiner för faktureringsprocessen som helhet. Vi ser förvisso att det
finns rutiner men att dessa är starkt personbundna och därmed känsliga för frånvaro,
personalomsättning osv. Det saknas även kontroller för den manuella registreringen av
uppgifter. Vi anser också att det saknas kontroller för att säkerställa att alla avgifter blir
fakturerade.
Utifrån ovanstående bedömer vi att det finns en risk för att alla VA-avgifter inte blir fakturerade och rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
-

bedöma riskerna för fel och införa lämpliga kontroller för att säkerställa att samtliga
kunder debiteras rätt VA-taxa,

-

ta fram dokumenterade rutiner för faktureringsprocessen inom VA- och renhållningsverksamheten,

-

säkerställa att upprättade rutiner och kontroller efterlevs samt är dokumenterade och
kända bland personalen.
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Vi ser positivt på att taxorna ses över när intäkter och kostnader inte går ihop då kommunen varken får gå för mycket med överskott och inte heller med underskott då verksamheterna ska vara avgiftsfinansierade. Vi har inte fått några indikationer på att ledningen eller styrelse löpande följer upp VA- och renhållningsverksamheterna. Vi anser att
det är av stor vikt att driftmöten med entreprenörerna hålls regelbundet för att hantera
klagomål och andra praktiska frågor.
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
-

säkerställa en adekvat uppföljning av VA- och renhållningsverksamheten till kommunledning och styrelse,

-

säkerställa att rutiner för kommunikation och dialog med berörda entreprenörer upprättas.

Sammanfattningsvis bedömer vi att Åre kommun inte har en tillräcklig internkontroll för
att säkerställa att alla avgifter faktureras korrekt.

1.4 Bedömning av delårsrapport per 2015-08-31
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2015-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Utifrån vår granskning bedömer vi att den finansiella redovisningen i delårsrapporten, förutom vad gäller pensionsredovisningen, i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed för kommuner och landsting.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med fullmäktiges
mål för god ekonomisk hushållning.
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1.5 Bedömning av bokslut och årsredovisning för år 2015
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Pensionsavsättningen har inte redovisats i enlighet med lag om kommunal redovisning
vilket innebär att skulden överskattats med 222 miljoner kronor. Beloppet är väsentligt
för bedömningen av årsredovisningen. Enligt vår uppfattning ger därför årsredovisningen
inte en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2015 och
dessa finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lag om kommunal redovisning.
Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens övriga delar.
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
•

Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande
redovisning av pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 222 mkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen
(ansvarsförbindelse). Kommunens redovisning av pensioner innebär också att
årets resultat är 9,3 mkr högre redovisat än om lagen följts. Vi noterar att avvikelsen framgår av redovisningsprinciperna samt att hänsyn till resultateffekten enligt
ovan har tagits vid balanskravsberäkningen, vilket dock inte är förenligt med
RKR. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte
ger en rättvisande bild och därför bör rättas.

•

Ett antal bidrag avseende migrationsverket och vård och omsorg, 4,2 mkr, är periodiserade som en skuld. Vi har inte erhållit något underlag som styrker att bidraget avser framtida perioder och/eller är förenad med återbetalningsskyldighet. Vi
rekommenderar att kommunen inför bokslutet gör en genomgång av bidrag och
andra ersättningar för att säkerställa att intäkterna redovisas rätt period, och att
endast bidrag som enligt villkoren får användas senare perioder eller ska återbetalas bokförs som en skuld. För att bidragen ska kunna utnyttjas av verksamheten
på ett bra sätt bör en bedömning ske när kommunen får kännedom om att ett
bidrag har beviljats.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål 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.
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Finansiella mål
Vad gäller de finansiella målen har vi inte funnit skäl att göra annan bedömning än den
som framgår av årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen.
Verksamhetsmål
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet i årsredovisningen inte är i enlighet
med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning då samtliga mål inte har uppnåtts.
Vi anser vidare att ambitionsnivån, d.v.s. vilka värden (mått) som ska uppnås, bör fastställas av kommunfullmäktige. Vi anser också att kommunen bör verka för att utveckla
processen för att löpande kunna följa upp målen.

Åre kommun 2016-03-24

Pär Hedman
Ordförande

Anitha Olofsson
Vice ordförande

Linda Ericson

Maria Larsson

Mats Nilsson
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