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Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har PwC

granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna utövar sitt ansvar över respektive

verksamhetsområde. Bedömningarna avser i vad mån kommunstyrelsen och

nämnderna har utvecklat former för sin styrning och kontroll som gör att de kan

leva upp till de mål som fullmäktige fastställt för ekonomi och verksamhet. Vi gör

ingen bedömning av hur verksamheterna i sig fungerar.

Kommunstyrelsen har utvecklade former för ledning och samordning av

kommunens samlade verksamheter genom sina ekonomistyrningsprinciper och sin

styrmodell. Enligt vad som framgår av befintlig dokumentation omfattas

kommunens bolag inte av kommunens styrmodell. Vi anser att detta är en brist och

att kommunallagen tar sikte på att kommunstyrelsen ska leda den samlade

verksamheten inom såväl nämnder som bolag och kommunalförbund.

Kommunstyrelsens former för uppsikt över nämnder och bolag bör utvecklas. Av

protokollen framgår inte att kommunstyrelsen får någon rapportering över varken

den ekonomiska eller den verksamhetsmässiga utvecklingen utöver den som finns i

budgetuppföljningen per 30/4, delårsrapporten och årsredovisningen. I

budgetuppföljningen per 30/4 finns inte kommunens bolag med.

Vi bedömer att bildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har

tillfredsställande former för styrning och kontroll av verksamheten i förhållande till

den ekonomiska ram och de mål som fullmäktige fastställt.

Vi bedömer att servicenämnden i stort har tillfredsställande former för styrning och

kontroll, men att det finns delar inom nämndens ansvarsområde där nämnden bör

vara mer aktiv när det gäller såväl styrning som kontroll.

Under 2012 lever socialnämnden inte upp till de ekonomiska och

verksamhetsmässiga mål som fullmäktige har fastställt. Vi bedömer, trots detta, att

socialnämnden har tillfredsställande former för styrning och kontroll. Under 2012

har nämnden visat handlingskraft och varit aktiv när det gäller att vidta åtgärder för

att minska verksamhetens kostnader och samtidigt försöka höja kvaliteten.
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1. Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har PwC

granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna utövar sitt ansvar över respektive

verksamhetsområde.

Revisorerna ska varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om

ansvarsfrihet för styrelse och nämnder. För att möjliggöra revisionella bedömningar

och skapa ett tillräckligt underlag för revisorernas ställningstagande anger

kommunallagen att all verksamhet som bedrivs inom nämnderna ska granskas

årligen.

Bedömningarna avser i vad mån kommunstyrelsen och nämnderna har utvecklat

former för sin styrning och kontroll som gör att de kan leva upp till de mål som

fullmäktige fastställt för ekonomi och verksamhet. Vi gör ingen bedömning av hur

verksamheterna i sig fungerar.

1.1. Syfte
Granskningen av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter

är en del av det underlag som behövs för ansvarsprövningen. Syftet är att pröva om

kommunstyrelsens och respektive nämnds aktiva åtgärder är tillräckliga för att

styra och följa upp verksamheten.

1.2.Metod
Vi har tagit del av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll från 2012.

Vi har träffat kommunstyrelsen och nämnderna under oktober. Vid träffarna har ett

antal i förväg utskickade frågeställningar diskuterats.

Nedan lämnas endast en kortfattad redogörelse för svaren på de frågor vi

diskuterade vid träffarna samt våra bedömningar. Bedömningarna av styrelsens och

respektive nämnds former för ledning, styrning och uppföljning grundar sig på

svaren på de frågor vi ställt samt protokollsläsning. Vi har även tagit del av

delårsrapporter och årsredovisningar.
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2. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i nämnder, bolag

och kommunalförbund. Vi granskar i vad mån kommunstyrelsen kan anses vidta

aktiva åtgärder för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens totala

verksamhet.

Kommunstyrelsen är också ansvarig för den ekonomiska förvaltningen och är

fullmäktiges ”förlängda arm” när det gäller att bevaka att budgeten följs och att

kommunen lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Förutom ovanstående är kommunstyrelsen också att likställa med en nämnd när

det gäller de verksamheter de själva ansvarar för.

Kommunstyrelsens ledamöter anser att de får tillräckligt med information om den

ekonomiska utvecklingen in kommunen. De ledamöter som sitter i arbetsutskottet

anser dock att de har ännu bättre information om den ekonomiska utvecklingen.

Kommunstyrelsen får ekonomisk information i samband med budgetuppföljningen

per 30/4, delårsrapporten per 31/8 och årsredovisningen. Under 2012 har

budgetberedningen fått ekonomisk uppföljning från socialnämnden varje månad.

Enligt kommunstyrelsens ledamöter så sker redovisningen enligt principen att om

allt är som det ska får de ingen information, utan information lämnas först när

någon verksamhet avviker från budget.

Ledamöterna är nöjda med den information de får om den verksamhetsmässiga

utvecklingen inom kommunstyrelsens eget ansvarsområde. När det gäller

kommunens övriga verksamheter gäller även här principen att de får information

när något händer som inte är enligt plan, ex.vis sommarens stora vattenläcka.

Kommunstyrelsen tar del av de mätningar som görs vartannat år av medborgarnas

och medarbetarnas uppfattning om kommunens olika verksamheter. I kommunen

finns också ett system för klagomålshantering, de finns representerade i sociala

medier, är med ”Kvalitet i korthet” mm. Kommunstyrelsen arbetar också för att

göra kommunens invånare delaktiga i förändringsprocesserna.

I december fick kommunstyrelsen en redovisning av intern kontroll 2012 för

kommunstyrelsen och övergripande för hela kommunen. Kommunstyrelsen fick

också en samlad bedömning av intern kontroll 2012 och gör därefter bedömningen

att kommunens samlade system för intern kontroll i stort fungerar

tillfredsställande.
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2.1.1. Kommentar och revisionell bedömning
Vi ser mycket positivt på den genomtänkta och strukturerade styrmodell som

kommunen använder sig av. Det är mycket positivt att kommunen valt att

regelbundet mäta såväl medborgarnas som medarbetarnas uppfattning om hur

verksamheten fungerar.

Kommunstyrelsen har utvecklade former för ledning och samordning av

kommunens samlade verksamheter genom sina ekonomistyrningsprinciper och sin

styrmodell. Enligt vad som framgår av befintlig dokumentation omfattas

kommunens bolag inte i någon större utsträckning av kommunens styrmodell. Vi

anser att detta är en brist och att kommunallagen tar sikte på att kommunstyrelsen

ska leda den samlade verksamheten i koncernen.

Kommunstyrelsens former för uppsikt över nämnder och bolag bör utvecklas. Av

protokollen framgår inte att kommunstyrelsen får någon rapportering över varken

den ekonomiska eller den verksamhetsmässiga utvecklingen utöver den som finns i

budgetuppföljningen per 30/4, delårsrapporten och årsredovisningen. I

budgetuppföljningen per 30/4 finns inte kommunens bolag med. Vid träffen med

kommunstyrelsen framkom att det är budgetberedningen som får en mer utförlig

rapportering från nämnder och bolag.

Vi anser att vissa av ledamöterna i kommunstyrelsen på ett aktivt sätt utövat sin

uppsiktsplikt över socialnämnden under 2012. Vi efterlyser en aktiv uppsikt över

kommunens bolag.

Vi vill påminna om att kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens

ansvar och uppgifter gäller alla ledamöter i kommunstyrelsen.
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3. Nämnderna

Nämndernas ansvar enligt kommunallagen är att se till att verksamheten bedrivs

i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt gällande lagstiftning.

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med ett i övrigt

tillfredsställande sätt menas bl a att verksamheten bedrivs effektivt.

Vi granskar i vad mån nämnden kan anses vara aktiv när det gäller att styra och

kontrollera verksamheten. För att lyfta fram de mest väsentliga processerna

fokuserar vi på hur nämnderna styr och följer upp ekonomi, utförd verksamhet

och kvalitet.

3.1.Bildningsnämnden
Ledamöterna i bildningsnämnden anser att de får tillräcklig information om den

ekonomiska utvecklingen inom verksamheterna inom sitt ansvarsområde.

Verksamheterna har en tradition med god budgetdisciplin och nämndens ledamöter

anser att det är viktigt att hålla sig inom den budgetram som fullmäktige fastställt.

En ekonomisk uppföljning finns tillgänglig för nämnden varje månad. Nämnden får

en redovisning av den ekonomiska uppföljningen per tertial. Nämnden har inte

ännu under 2012 behövt vidta åtgärder med anledning av den ekonomiska

uppföljningen, men en oro har funnits för hur lönerörelsen skulle utveckla sig.

Förvaltningschefen uppger att verksamheten är kostnadseffektiv i förhållande till

andra kommuner.

Nämndens ledamöter anser sig även få tillräcklig information om den

verksamhetsmässiga utvecklingen inom sitt ansvarsområde. De får kontinuerligt

redovisning från de olika verksamheterna. Verksamheterna har under en längre tid

arbetat med målstyrning. Det görs en systematisk uppföljning av elevernas

utveckling från årskurs 1 och uppåt med hjälp av ett vetenskapligt utformat

stödprogram.

När det gäller den kvalitetsmässiga utvecklingen så ligger grundskolan bland de

främsta i Sverige när det gäller behörigheter till gymnasiet och meritvärden. Såväl

politikerna i nämnden som i kommunstyrelsen och elevernas föräldrar efterfrågar

resultat, vilket sätter press på verksamheten att bedriva en verksamhet med hög

kvalitet. Konkurrensen från friskolor sätter också press på verksamheten. Enligt

förvaltningschefen måste verksamheten ”vara på tå hela tiden” Nämnden tog tidigt

beslut om att bara anställa behöriga lärare och förskollärare. Nämnden har nyligen

fattat beslut om en förändrad ledningsorganisation för att bättre svara mot statliga

krav samt skapa hållbara förutsättningar för cheferna.

I juni fick nämnden en uppföljning av internkontrollplanen för 2012. Nämnden

fattade då beslut om att de ville ha en ny redovisning i oktober avseende de

områden där den interna kontrollen upptäckt brister.
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3.1.1. Kommentar och revisionell bedömning
Bildningsnämnden har tillfredsställande former för styrning och kontroll av

verksamheten i förhållande till den ekonomiska ram och de mål som fullmäktige

fastställt.

Vi anser att nämnden på ett föredömligt sätt visat att de tar sitt ansvar för den

interna kontrollen inom verksamheten. Vi anser dock att det vore en fördel om det

framgick av nämndens protokoll att det finns en ekonomisk redovisning tillgänglig

för ledamöterna varje månad.

3.2. Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter anser att de får tillräcklig information om

den ekonomiska utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Av protokollen framgår att

nämnden får uppföljning per tertial. Nämnden upplevde under hösten ingen

minskning i antalet ansökningar om bygglov utan det är ett fortsatt hårt tryck på

förvaltningen. Länsstyrelsen ställer hårda krav på att de utför tillsyn och detta

medför en hög kostnad för en liten kommun. Kommunen har den högsta taxan för

livsmedelstillsyn i länet.

Nämnden är nöjda med den information de får om den verksamhetsmässiga

utvecklingen. Två ärenden väljs ut bland delegeringsärendena vid varje

sammanträde och nämnden för då utökad information om dessa ärenden.

Nämnden och förvaltningen är angelägna om att handläggningen av ärenden ska

ske på ett sådant sätt att bedömningarna håller vid ett överklagande. Förvaltningen

lägger stor vikt vid att göra tydliga motiveringar till besluten. Privatpersoner som

fått beslut om bygglovsärenden har fått en enkät med frågor om vad de anser om

förvaltningens handläggning. Resultatet av enkäten visade att det fungerade bra.

Under 2013 gör SKL en enkät till företagare.

Nämnden får en redovisning av den interna kontrollen i september varje år.

Redovisningen av intern kontroll 2012 visade att nämndens handläggning höll hög

kvalitet och att handläggningstiden med liten marginal följde servicedeklarationer

och lagkrav.

Av delårsrapporten 2012 framgår att nämnden inte lever upp till de mål som finns

när det gäller medarbetarna inom förvaltningen. En omorganisation pågår inom

kommunen vilket bland annat skapar oro bland medarbetarna.

3.2.1. Kommentar och revisionell bedömning
Av delårsrapporten framgår att nämnden lever upp till målet att medborgarna och

brukarna ska vara nöjda med förvaltningens verksamheter. Däremot är

förvaltningens medarbetare inte lika nöjda. Nämnden är dock medveten om

situationen.

Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har tillfredsställande former för sin

styrning och kontroll över att ekonomi och verksamhet bedrivs i enlighet med den

ekonomiska ram och de mål som fullmäktige fastställt. Enligt nämndens prognoser

kommer verksamheten att bedrivas inom den ekonomiska ramen under 2012. Vi
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anser ändå att nämnden bör få en ekonomisk redovisning med högre frekvens än

var fjärde månad.

3.3. Servicenämnden
Ledamöterna i servicenämnden anser att de får tillräcklig information om den

ekonomiska utvecklingen inom sitt ansvarsområde, men alla ledamöter tycker inte

att de har full kontroll. Inom nämndens ansvarsområde inträffar akuta saker som

medför stora kostnader, ex.vis vid vattenläckor. Nämndens ledamöter anser inte att

verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att de ska kunna utföra

uppdraget på det sätt som fullmäktige har bestämt. Nämnden uppger att de får

”vrida och vända” på varje krona och att förvaltningen måste ”snåla” på allt. De är

kommunens ansikte utåt i många situationer och får ta emot mycket synpunkter

från allmänheten. Mätningar visar att medborgarna anser att de blir väl bemötta av

förvaltningens personal. Nämndens bedömning är att den verksamhet som bedrivs

är så bra som möjligt med de resurser som finns tillgängliga.

Kundundersökningar och kvalitetsmätningar görs regelbundet. Inom kostområdet

har medborgardialog genomförts som bland annat visade ett negativt resultat inom

äldreomsorgen. Enligt nämnd och förvaltning vidtas alltid åtgärder när negativa

synpunkter kommer fram.

När det gäller framtiden så pågår en utredning om samförvaltning av fastigheter

med bostadsbolaget. En stor fråga för nämnden är VA-verksamheten och den nya

VA-taxan som ska arbetas fram för beslut under 2013.

Nämnden fick en redovisning av uppföljningen av internkontroll 2012 på

sammanträdet i oktober. I december fastställde de en internkontrollplan för 2013.

Nämnden beslutade att två av internkontrollpunkterna för 2012 kvarstår även 2013

(rutiner för fakturering av anslutningsavgift inom VA samt att de som fakturerats en

anslutningsavgift får en registrerad vattenmätare).

3.3.1. Kommentar och revisionell bedömning
Vi har under året granskat VA-verksamheten och kan konstatera att det finns

brister när det gäller underhållsplaner mm, men också när det gäller rutiner för

debitering av VA-avgifter. I nämndens plan för intern kontroll 2012 finns rutiner för

debitering av VA-avgifter med som en kontrollpunkt, men åtgärder har inte

vidtagits för att komma tillrätta med problemen. Vi anser att nämnden bör vara mer

aktiv när det gäller att ställa krav på att åtgärder vidtas.

Vi bedömer att servicenämnden i stort har tillfredsställande former för styrning och

kontroll, men att det finns delar inom nämndens ansvarsområde där nämnden bör

vara mer aktiv när det gäller såväl styrning som kontroll.

3.4. Socialnämnden
Socialnämndens ledamöter anser att de får tillräcklig information om den

ekonomiska utvecklingen inom sitt ansvarsområde, men att de saknar

fördjupningar inom vissa områden. Den ekonomiska rapporteringen har blivit

mycket bättre än tidigare och de får nu en ekonomisk uppföljning vid varje
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sammanträde. Prognosen för 2012 visar på ett underskott gentemot budget.

Nämnden har fått fullmäktiges godkännande för att arbeta för att verksamheten ska

kunna inrymmas i ekonomisk ram efter utgången av 2013. Nämnden har vidtagit ett

flertal åtgärder för att minska kostnaderna inom sitt ansvarsområde.

Nämndens ledamöter anser att de får tillräcklig information om den

verksamhetsmässiga utvecklingen inom sitt ansvarsområde. De får fr o m

september 2012 en verksamhetsrapport varje månad. Verksamhetsrapporten

innehåller ekonomisk information, nyckeltalsredovisning, kösituation mm.

Nämndens ambition är att kommunen ska bedriva den bästa äldreomsorgen i länet.

Mätningar som gjorts visar att medborgarna inte är nöjda med verksamheten i den

utsträckning som nämnden vill att de ska vara.

Socialnämnden fick en redovisning av internkontrollplanen för 2012 i november.

Planen innehåller sju kontrollmoment inom fyra riskområden. Nämndens

ordförande anser dock att det är för sällan att få återrapportering av utförda interna

kontroller en gång per år.

Nämnden anser att deras viktigaste fråga inför framtiden är att klara att bedriva

verksamheten inom sitt ansvarsområde med hög kvalitet inom den ekonomiska

ram som fullmäktige fastställt.

3.4.1. Kommentar och revisionell bedömning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott mot budget för 2012. Åtgärder har

vidtagits för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ekonomisk ram efter

utgången av 2013. Resultatet av de olika mätningar som gjorts visar att

medborgarna inte är nöjda med delar av den verksamhet som nämnden ansvarar

för.

Under 2012 lever socialnämnden inte upp till de ekonomiska och

verksamhetsmässiga mål som fullmäktige har fastställt. Vi bedömer, trots detta, att

socialnämnden har tillfredsställande former för styrning och kontroll. Under 2012

har nämnden visat handlingskraft och varit aktiv när det gäller att vidta åtgärder för

att minska verksamhetens kostnader och samtidigt försöka höja kvaliteten.
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