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Till
Fullmäktige i Tidaholms kommun
Organisationsnummer 212000-1736

Revisionsberättelse för år 2015
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Kommunstyrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande mål, 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.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
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.
Revisionen har genomförts som samlad revision.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende kommunens företag
redovisas i bilaga till revisionsberättelsen. I bilaga redovisas även sakkunnigs
rapport avseende granskningen av årsredovisningen 2015, vilket även gäller
övriga revisionsrapporter som avser revisionsåret 2015.

Granskningsförutsättningar
I bilaga 1 (Revisorernas redogörelse) redovisas väsentliga fakta avseende
revisionsåret 2015
Särskilda granskningsiakttagelser

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar, innebärande uppsikt över den
verksamhet som bedrivs av nämnderna och de kommunala företagen.
Vi har noterat att det i såväl externa konsultrapporter som interna utredningar
påtalats brister i kommunstyrelsens arbete med, och ansvar för, den interna
kontrollen. Våra egna granskningar ger vid handen att kommunstyrelsen under år
2015 saknat system och rutiner för intern kontroll av den egna verksamheten
liksom för det övergripande ansvaret för den interna kontrollen av den samlade
kommunala verksamheten.
Till detta är vi mycket kritiska.
Vi ser det dock som positivt att arbetet med att säkerställa system och rutiner för
en fungerande intern kontroll pågår.

Social- och omvårdnadsnämnd
Mycket av nämndens verksamhet har av förklarliga skäl kretsat kring mottagande
av nyanlända och ensamkommande. Vi har noterat att verksamheten periodvis
varit mycket ansträngd, inte minst som en följd av svårigheter att rekrytera
personal med relevant kompetens.
Behoven av hemtjänst har under de senaste åren varit vikande, varför vissa
anpassningar har bedömts som nödvändiga. Under det gångna verksamhetsåret
har dock efterfrågan ökat vilket påverkat budgetutfallet för verksamheten.
Vi har under året genomfört en förstudie avseende nämndens arbete med LSS

Barn- och utbildningsnämnd
Nämnden har en besvärlig lokalsituation, vilket till del beror på många nyanlända
samt ensamkommande barn. Utredning och kartläggning avseende lokalbehovet
framskrider som planerat.
Ökningen av antal asylsökande elever sker snabbare än vad organisationen med
förberedelseklasser har kunnat utökas, vilket lett till viss kritik.
På förekommen anledning har vi granskat beslut och avtal avseende barn- och
utbildningschefens övergång till annan tjänst.
Vi har under året genomfört en granskning av nämndens arbete med barn/elever i
behov av särskilt stöd.

Tekniska nämnden
Konstateras att det finns visst behov av underhåll avseende VA, men att
upprustning sker kontinuerligt.
Underhållet av kommunens fastigheter är relativt väl tillgodosett.
Tidigare redovisade ytor per invånare, där Tidaholms kommun haft viss ”luft” i
systemet stämmer inte längre på skolans område. Det finns nu behov av nya
lokaler. Ökande krav i form av kontrollprogram, besiktningar, tillståndsansökningar och anmälningar gör att trycket på tekniska kontorets personal ökar.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens måluppfyllelse i relation till de fem övergripanden mål som
kommunfullmäktige har fastställt får, med beaktande av de förutsättningar som
finns i Tidaholms kommun, betraktas som mycket hög.
Det nyrenoverade och utbyggda badhuset lockade fler besökare vilket innebar
behov av ökade personalresurser som bara delvis kunde finansieras med ökade
intäkter, vilket anges som en väsentlig förklaring till det ekonomiska resultatet.

Miljö- och byggnadsnämnden
Vi har under året gjort en andra uppföljande granskning av nämndens arbete med
styrning och ledning av verksamheten.
Vi har med tillfredsställelse noterat att nämnden hörsammat den kritik som vi
tidigare framfört.
Vår bedömning
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse, nämnder och beredningar i
Tidaholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit
tillräcklig, men i förekommande fall behöver utvecklas.
Vi bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll har varit otillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.

Vi tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015:
•

Kommunstyrelsen

•

Social- och omvårdnadsnämnden

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Tekniska nämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Miljö- och byggnadsnämnden

•

Valnämnden

•

Gemensam nämnd för räddningstjänsten

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
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Bilaga till revisionsberättelsen

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2015
Granskningsförutsättningar
Vi har under revisionsåret 2015 tvingats ägna frågan om upphandling av sakkunnigt
biträde stor uppmärksamhet och mycket tid. I Kommunallagen 9 kap 8 § anges
revisorernas skyldighet att anlita sakkunniga, samtidig som det tydligt framgår att det
är revisorerna som väljer och anlitar sakkunniga.
Vi har under revisionsåret 2015 upprepade gånger, med kommunfullfäktiges
presidium och kommunstyrelsen, haft anledning att diskutera och förklara vår
självklara rätt som revisorer till oberoende vad avser: Val av sakkunniga biträden,
rätten till upplysningar och gransknigarnas metod och praktiska genomförande.
Vi vill framhålla att ovanstående medfört ett omfattande merarbete och på ett
oförsvarbart sätt tagit resurser i anspråk.

Sakkunnigt biträde
H-L.S. Konsult och Rådgining AB har biträtt oss som uppdragsansvarig under
revisionsåret 2015. KPMG har granskat delårsbokslut och årsredovisning.
Genomförda projekt har upphandlats i form av direktupphandling.
Sammanträden
Under revisionsåret har revisorerna haft 11 ordinarie sammanträden. Därtill kommer
ytterligare 7 sammanträden i samband särskilda händelser samt slutrevision för
2015.
Utbildningar
Grundläggande utbildning genom interna seminarier.
Nätverk
Revisorerna i Tidaholms kommun ingår för närvarande inte i något formellt nätverk.
Detta som en följd av att kommunerna numera biträds av olika byråer, vilket påverkat
den tidigare organiseringen av nätverken. Gamla nätverk har upphört och nya har
bildats.
Ambitionen är att tillsammans med Falköpings kommun samt ytterligare kommuner i
närområdet komma igång med ett erfarenhetsutbyte.

Verksamhetsbesök
Verksamhetsbesök har genomförts på Solviks äldreboende. (Se hemsidan.)

”Hearing” avseende kommunens arbete med nyanlända har genomförts. (Se
hemsidan.)
Närvaro vid KF:s sammanträden
Enligt uppgjort och fastställt schema har två revisorer kontinuerligt närvarat vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Träffar med nämnder och tjänstemän
Revisorerna har under året haft överläggningar med:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium och kommunchefen
Miljö- och byggnadsnämndens presidium samt dess förvaltningschef
Tekniska nämndens presidium samt dess förvaltningschef
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott samt dess förvaltningschef
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott samt dess förvaltningschefer
Barn- och utbildningsnämndens presidium samt dess förvaltningschef

Revisorernas information
Revisorerna i Tidaholms kommun är väl kända för allmänheten, vilket medfört att
information och kommunikation huvudsakligen skett i form av enskilda samtal med
kommuninvånare som hört av sig till revisorerna. Förda samtal och/eller framförda
synpunkter har rapporterats till revisionskollegiet.
Projektplaner, revisionsrapporter, revisionsberättelse och dokumentation från
verksamhetsbesök läggs kontinuerligt ut på kommunens hemsida.
Revisorernas bedömning avseende kommunens ekonomi
I kommunfullmäktiges fastställda budget för 2015 anges två finansiella mål
Årets resultat skall vara positivt och minst motsvara 2 procent av skatte intäkterna
och kommunalekonomisk utjämning.
Resultatet för år 2015 uppgår till 5,7 % av skatte intäkterna
Kommunens lånepolicy innebär att undvika upplåning till investeringar i
skattefinansierad verksamhet. Förmånliga lån kan dock upptas, till exempel
räntebidrag utnyttjas. Lån kan förekomma till investeringar inom affärsdrivande
verksamheter.
Ingen upplåning har skett under år 2015.
Vi kan därmed med stor tillfredsställelse notera att kommunen uppnått de av
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen.

Rapporter – Fördjupad granskning
Revisorerna har under året genomfört nedanstående granskningar inom olika delar
av verksamheten. De viktigaste resultaten av granskningarna redovisas i korthet.
Rapporterna i sin helhet kan erhållas via kommunkansliet.

Översiktlig kartläggning av kommunens LSS-verksamhet (Förstudie)
Revisionsfråga:
Vilka behov kan finnas av revisionens fördjupade granskning avseende nämndens styrning
och uppföljning av LSS-verksamheten?
Kontrollmål:
• Nämndens egen analys av situationen,
• Organisations – och ansvarsfördelning,
• Rutiner för planering av framtida behov.

Granskningsresultat i korthet
Mot bakgrund av förstudiens resultat och med hänsyn till eventuella risker och konsekvenser
bedöms följande områden vara i behov av fördjupad granskning:

•
•

Granskning av nämndens styrning av LSS-handläggningen med fokus på
insatsen personlig assistans.
Granskning av nämndens styrning av verksamhetsområdet personlig assistans.

Vi förtroendevalda revisorer bedömer att en fördjupad granskning av
verksamheten kan bli aktuell.
Kommunstyrelsens protokollering: Uppföljande granskning
Revisionsfråga:
Har de av kommunstyrelsen vidtagna åtgärderna gett önskvärda effekter avseende
protokollens utformning och innehåll?
Kontrollmål:
• Redovisade åtgärder är vidtagna.
• De protokoll som förts efter vidtagna åtgärder är inte behäftade med motsvarande
brister som påtalades i granskningen.

Granskningsresultat i korthet
Det kan konstateras, att vidtagna åtgärder har gett önskvärda effekter avseende
protokollens utformning och innehåll, dock med vissa kvarstående brister.
Vi förtroendevalda revisorer bedömer att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.
Barn i behov av särskilt stöd
Revisionsfråga:
Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden, genom styrning och uppföljning, att
skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende barn/elever i behov
av särskilt stöd?

Kontrollmål:
•
•
•
•
•
•

Det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att tidigt uppmärksamma,
utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp elevers behov av särskilt
stöd.
Ansvarsfördelningen är tydlig och känd.
Det finns ändamålsenliga rutiner för att hantera beslut och överklaganden i
samband med åtgärdsprogram.
Det finns utvecklade och ändamålsenliga rutiner för samverkan med
socialtjänst.
Det finns riktlinjer och rutiner för samverkan mellan skolformer och skolenheter
vid stadieövergångar.
Arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd kan följas upp per enhet och
över tid på ett tillförlitligt sätt av nämnden.

Granskningsresultat i korthet
Barn- och utbildningsnämnden säkerställer, genom styrning och uppföljning, att
skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende barn/elever i behov
av särskilt stöd.
Det är dock väsentligt framhålla att det bland medarbetarna finns en påtaglig
frustration som en följd av de nya utmaningar man ställs inför, samt att tillgängliga
resurser inte alltid medger att önskvärda åtgärder kan genomföras.
Vi förtroendevalda revisorer bedömer att barn/elever i behov av särskilt stöd är ett
område där förutsättningarna snabbt kan förändras, varför det finns fortsatt anledning
att nogsamt följa utvecklingen.
Andra uppföljande granskningen av Miljö- och byggnadsnämndens styrning och
ledning av verksamheten
Revisionsfråga 1:
Har Miljö- och byggnadsnämnden skapat rutiner som säkerställer att nämnden kan
följa verksamhetens resultat och måluppfyllelse?
Kontrollmål:
• Aktuellt objektsregister finns.
• Behovsrelaterad tillsynsplan för 2015 finns.
• Rutiner för kontinuerlig avrapportering till nämnden finns.
• Rutiner/system finns som säkerställer att taxorna för tillsyn är ”korrekta”.
(Graden av självfinansiering.)
• Nämnden har vidtagit åtgärder för att reglera den ”kontrollskuld” som påtalats.
• Nämnden har rutiner för att följa upp genomförda inspektioner.
Revisionsfråga 2:
Har Miljö- och byggnadsnämnden en strategi för att åtgärda eventuella kvarstående
brister?
Kontrollmål:
• Miljömålen är tydliga och mätbara.
• Arkiveringsrutinerna har förbättrats och är tillfredsställande.
• Objektsregistren är uppdaterade och återspeglar verkligheten.
• Objekt med regelbunden tillsyn redovisas under planerad tillsyn

•
•

Tillgängliga resurser motsvarar behovet av beräknad tillsyn.
Självfinansieringsgraden är på en acceptabel nivå.

Granskningsresultat i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden har vidtagit en del åtgärder för att eliminera kvarvarande
brister. Nämnden har en ganska bra kontroll av hur verksamheten utvecklas men bör kunna
bli bättre på utvärdering, styrning och ledning mot lokala miljömål.
Vi förtroendevalda revisorer bedömer att nämnden har en tydlig medvetenhet om
kvarstående brister, vilket med all sannolikhet medför att även dessa kommer att åtgärdas.

Kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen och ajourhållande
av kommunens styrdokument
Revisionsfråga:
Har kommunstyrelsen, inom ramen för det övergripande ansvaret för den interna kontrollen,
utvecklade och ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att väsentliga styrdokument
utvärderas och uppdateras?
Kontrollmål:
Har kommunstyrelsen:

•
•
•
•
•

rutiner för att kommunicera den interna kontrollen med nämnderna?
sammanställt och utvärderat resultatet av nämndernas interna kontroll?
utvärderat de egna rutinerna för det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen?
återkommande, inom ramen för intern kontroll, prövat/utvärderat
styrdokumentens giltighet och styrande effekt?
återkommande, för kommunfullmäktige, aktualiserat behovet av
styrdokumentens justering och uppdatering?

Granskningsresultat i korthet
Det framkommer såväl vid granskningen av de olika dokumenten som av förda samtal, att
kommunstyrelsens interna kontroll för 2015 saknats helt, gällande såväl styrelsens egna
kontroller som uppsiktskontrollen enligt kommunallagen 6 kap 1 §.
Vi förtroendevalda revisorer bedömer att kommunstyrelsens ansvartagande för den egna
och den övergripande interna kontrollen varit högst otillräckligt.

Kommunstyrelsens arbete med utvecklings- och förändringsprocesser
Revisionsfråga:
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder som säkerställer att pågående utvecklings- och
förändringsprocesser leder till önskade resultat?
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionskriterier:
Pågående processer är dokumenterade
Mål och syften är tydliga
Tidplanar och delmål framgår
Det finns en uttalad kommunikationsstrategi
Berörda medarbetare är informerade
Ansvarsfördelningen är tydlig och accepterad
Rutiner och metoder för uppföljning och utvärdering finns

Granskningsresultat/vår bedömning
Se särskilt PM.
Delårsrapport och årsredovisning
Kommunens delårsrapport och årsredovisning har granskats i enlighet med kraven i
kommunallagen och kommunala redovisningslagen.
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