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Inledning
I Region Värmlands och kommunernas uppdrag ingår enligt hälso- och sjukvårdslagen att
erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar.
Hjälpmedelsnämnden i Värmland är inrättad i enlighet med lag (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Nämnden är sedan 2004 gemensam för Landstinget i Värmland och Arvika, Eda,
Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns,
Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby samt Årjängs kommun.
Verksamheten regleras genom Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd
(LK/162452). För nämnden gäller även Region Värmlands reglemente för
Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Region Värmland är värdkommun vilket innebär att den gemensamma nämnden ingår i
regionens nämndorganisation. Region Värmland är juridisk person för
hjälpmedelsnämnden.
Nämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt
upphandling av hjälpmedel. Nämnden har också i uppdrag att fastställa policy, riktlinjer
och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel, med
undantag för upphandling av inkontinenshjälpmedel till vårdtagare i särskilt boende. Även
lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel ingår i nämndens uppdrag.
Vid behov ska nämnden lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för
beslut.
Hjälpmedelsnämnden ska finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för
nämndens ansvarsområde. Kompetenscentret ansvarar för beredning och verkställighet
av nämndens beslut samt planerar och administrerar den verksamhet nämnden ansvarar
för. Huvuduppdraget är att samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för
parterna, svara för lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel samt ansvara för
kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet. Arbetet sker
med delaktighet och i samverkan mellan huvudmännen och andra aktörer.
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Hjälpmedelsnämnden
årsredovisning för 2019
Sammanfattning
En ny mandatperiod startade 2019 med delvis nya ledamöter och med Henrik
Samuelsson som ordförande. Nämnden har som tidigare tre ledamöter som är utsedda
av Region Värmland och 16 som företräder länets kommuner. Därtill kommer lika många
ersättare.
Från och med 2019-01-01 etablerades Region Värmland. Regionbildningen har inneburit
en del förändringar för nämnden. Det handlar främst om utformning av och tidpunkter för
planer och uppföljning.
Nämnden har under året haft fem sammanträden och arbetsutskottet har haft tre.
I september 2018 beslutade nämnden att ge ett uppdrag till förvaltningen om att göra en
förstudie om välfärdsteknik. Den nya nämnden fattade vid sammanträdet 2019-03-07
beslut om att fortsätta uppdraget och att det skulle återrapporteras under nämndens sista
sammanträde för 2019. Förvaltningen har inte kunnat leverera förstudien som planerat
beroende på personalomsättning.
Under året har hjälpmedelsservice, som inrymmer nämndens verksamhetsmässiga
ansvarsområde, fått ny organisatorisk tillhörighet inom område öppenvård. Sedan 201909-01 tillhör den verksamhetsområdet habilitering och hjälpmedel med Marianne Fleron
som verksamhetschef. Tidigare har hjälpmedelsservice varit ett eget verksamhetsområde
inom område öppenvård med Roger Almen som verksamhetschef. Den nya
organisationen har även fått till följd att en enhetschefstjänst har inrättats och Tobias
Nyåker tillträdde denna tjänst från 1 oktober.
Under hösten har de nya cheferna, förutom att sätta sig in i verksamheten, framförallt
arbetat med att se över den kö som finns för elrullstolsutprovning.
Hjälpmedelsnämnden har under året tillskrivit de 17 huvudmännen med en begäran om en
sammanlagd utökning av budgeten för 2020 med 350 tkr. Samtliga kommuner hade innan
årsskiftet lämnat ett positivt besked och regionfullmäktige kommer att behandla ärendet vid
sitt sammanträde i februari 2020.
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Nämndens mål
Den gemensamma nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.
Hjälpmedelsnämden ger förutsättningar genom det gemensamma regelverket och
riktlinjer, förskrivarutbildningar, nätverk och upphandlingar för att länets invånare ska
kunna erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Nämndens resultatmål bidrar till regionens
effektmål
God och jämlik hälsa
Nämnden bidrar till regionens mål god och jämlik hälsa genom att arbeta fram
gemensamma riktlinjer för de hjälpmedel som hanteras av nämnden, genom att anordna
utbildningar för förskrivare och genom att administrera gemensamma inköp och
upphandlingar med stöd av sortimentsgrupper så att det är samma hjälpmedel som
hanteras och förskrivs på samma premisser i hela regionen. Under året har det
genomförts en översyn av riktlinjerna för förskrivning med syfte att få en större samsyn
mellan barn och vuxenriktlinjerna, där det är möjligt.
Hjälpmedelsservice deltar via ”Sjuklövern”, ett samarbete inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, i ett drygt 20-tal upphandlingar som berör nämndens område.
I uppdraget som kompetenscentrum ingår att genomföra utbildningar för förskrivare.
Under 2019 har 37 medarbetare i kommunerna och regionen deltagit i dessa
förskrivarutbildningar. Motsvarande antal för 2018 var 26. Antalet som genomgår
förskrivarutbildning varierar beroende på vilket behov som finns hos huvudmännen.

Trygga och nöjda invånare
Hjälpmedelsnämnden bidrar med sin verksamhet till att personer med
funktionsnedsättningar får utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller
delvis för den nedsatta funktionen.

Nämndens resultatmål bidrar till regionens
perspektivmål
Ett hållbart arbetsliv
Inom hjälpmedelsservice är sjukfrånvaron fortsatt stabilt låg. Sjukfrånvaron för hela
hjälpmedelsservice är 2,2 %.
Under hösten har det arbetats med att få till ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete med
bland annat ett gemensamt fackligt samråd och skyddskommitté.
Lokalerna är en utmaning eftersom de på flera ställen inte håller fullgod standard.
Regionfastigheters avtal med fastighetsägaren löpte ut vid årsskiftet och har förlängts.
Under den nya avtalsperioden kommer man att verka för att få till en bättre samverkan.
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Minskat miljöavtryck
Hjälpmedelsservice arbetar på flera olika sätt för att minska verksamhetens miljöavtryck.
Begagnade elrullstolar rekonditioneras och återanvänds. Även batterierna till
elrullstolarna rekonditioneras för att minska både kostnad och miljöpåverkan. Om inte
elrullstolar går att rekonditioneras och återanvändas demonteras dessa och användbara
delar sparas för att återbrukas vid behov.
Även trä, metall, wellpapp, batterier sorteras i möjligaste mån vid demontering och från
ankommande gods. I lagerservice återbrukas emballage från ankommande gods till de
egna leveranserna som går ut från hjälpmedelsservice till kunderna. Det sker i en sådan
omfattning att man inte behöver köpa in nytt emballage.
Köksavfallet källsorteras i personalrummet.
Resor planeras för att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera flera ärenden på
samma rutt vid utleveranser av elrullstolar och avhjälpande underhåll. Genom att vara
välplanerade och ha en bra utrustad bil som även innehåller ett litet lager av reservdelar
kan även andra problem som dyker upp, men inte är anmälda i förväg, ofta lösas. Möten
genomförs via Skype när så är möjligt. Allt sammantaget leder till färre resor.

Ekonomi i balans
Nämndens uppdrag, som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för
uppdraget, det vill säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive
politikerkostnaderna. Den budgeten uppgick till 6,9 miljoner kronor. Årets utfall var 6,7
miljoner kronor och överskottet 0,2 miljoner kronor.
Enligt samverkansavtalet för nämnden ska eventuella överskott, eller underskott, fördelas
lika mellan kommunerna och Region Värmland. Fördelningen mellan kommunerna
sinsemellan baserar sig på respektive kommuns andel av åldersgruppen 80 år och äldre
den 1 november 2019.
Hjälpmedelsnämnden, som en del av Region Värmland, visar ett överskott på 0,3
miljoner kronor. Nettokostnadsramen för nämnden inom Region Värmland var 2,3
miljoner kronor. Denna nettokostnadsram inkluderar den verksamhet där hjälpmedel
hanteras samt politikerkostnaderna. Lokaler, service och administration ingår inte.
Nettokostnaden är kostnaden minskad med bidraget (intäkten) från kommunerna.

Internkontrollplan – mätplan för 2019
Genomförda nätverksträffar
34 nätverksträffar har genomförts under året, varav nio inom kognitions- och
kommunikationsområdet.

Genomförda utbildningstillfällen
•
•
•
•

Sex utbildningstillfällen inom nätverket för inkontinensområdet
20 besök på vårdcentraler och 38 besök på kommunala SÄBO/enskilt boende
inom inkontinensområdet
13 utbildningstillfällen, utöver inkontinensområdet, med totalt 323 deltagare inom:
förskrivarutbildning, rullstolar, individuella sitsar, lyftutbildning, kognition. Fyra av
utbildningstillfällena inom kognitionsområdet har även riktat sig till närstående.
En mässa om sittdynor har genomförts med 82 besökare
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Genomförda upphandlingar
Sex upphandlingar har genomförts under året:
•
•
•
•
•
•

Aktivrullstolar
sittdynor till rullstolar
ortoser
utrustning och tillbehör till TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)
inkontinensmaterial
kognitiva hjälpmedel

Leveranssäkerhet
Inom verksamheten pågår ett arbete med att ta fram relevanta mätetal för att kunna följa
upp leveranssäkerheten.

Teknisk beredskap
Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer:
•
•
•

Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök
Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov
Ta sig i och ur säng

Under 2019 har det sammanlagt handlat om 12 insatser som fördelar sig enligt följande:
vårdsäng fem tillfällen, personlyft fyra tillfällen och övrigt tre tillfällen.
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Dnr.H^^L
6.1.

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Smme kommun, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i Sunne Bostads AB och

Rottneros Park och Trädgård AB under 2019.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits 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 koirtroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och i
bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska

ingå enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.

Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem
finansiella mål för 2019 är uppfyllda. Ett finansiellt mål, resultatmålet,
uppnås inte. Verksamheterna redovisar sammantaget en negativ
budgetawikelse på- 14,6 nmkr.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Under 2019 uppnås 79 procent av indikatorerna som används för att mäta

måluppfyllelse.
Det är oroväckande att verksamheternas nettokostnadsökning är högre än
ökningen av skatteintäkter och generella bidrag. Vi instämmer i
kommunstyrelsens samlade bedömning att kommunen uppnår en god

ekonomisk hushållning 2019, men anser att det är viktigt att
verksamheterna i fortsättningen bedrivs inom den budgetram som

fullmäktige fastställt.
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Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i allt

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tilh-äcklig intern
kontroll.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
ledamöterna i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden
och hjälpmedelsnämnden samt kommunens ledamöter i dessa nämnder
beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

^-/—

Ingef Axelsson

(jni^o^^
"Anders Folkesson

?7 2S6^^^%'^<> ~f'C///^^
Christina Sundkvist Nilsson

Revisionsrapporter har enligt fastställt revisionsreglemente löpande

överlämnats till kommunfullmäktige.

Till revisionsberättelsen hör bilagan "Revisorernas redogörelse för år
2019". I den mån de är färdiga vid tidpunkten för denna revisionsberättelse
bifogas även lekmannarevisoremas granskningsrapporter och
revisionsberättelser från de kommunala företagen.

Datum

Sida

2020-04-20

1(6)

SUNNEKOMMUN

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Revisorernas redogörelse för år 2019
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskmngen har genomförts med den inriktning och omfattning som

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorernas analys av risk och väsentlighet har legat till grund för
revisionsplanen och valet av granskningsinsatser under 2019.
Vi har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas verksamhet via
protokoll och andra beslutsunderlag samt genom samtal med
förtroendevalda och tjänstemän. Vidare har räkenskaperna och den interna
kontrollen inom utvalda områden granskats. Dialog har förts med
kommunfullmäktiges presidium som är vår uppdragsgivare. PwC har
biträtt oss vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning fi-amgår nedan:

Granskning - Stiftelsen Sundsbergs gård
Vi har granskat kommunstyrelsens hantering av Sundsbergs gård och
gränsdragningen mot Stiftelsen Sundsbergs gård. Syftet med granskningen

är att klargöra stiftelsens uppgifter, att klargöra ägarförhållandena för
fastigheter och inventarier samt belysa kommunens möjligheter att avyttra

fastigheten Sundsbergs gård. Granskningen har gjorts utifrån
stiftelselagens regler.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det finns en omfattande
gränsdragningsproblematik mellan kommunens ansvar och stiftelsens
ansvar när det gäller Sundsbergs gård. Den historiska genomgången visar

att kommunen och stiftelsen har blandats samman vid ett flertal tillfällen.
Stiftelsen har utfört uppgifter som ligger utanför stiftelsens ändamål och
som åligger kommunen som fastighetsägare och ansvarig för vissa delar av
den verksamhet som bedrivs på Sundsbergs gård.

Uppföljning - Skogsförvaltningen i Sunne kommun
Vi har gjort en uppföljning av en tidigare granskning av kommunens
förvaltning av skogsmark. Den tidigare granskningen genomfördes 2017
och visade att kommunens skogsmark förvaltades på ett, ur skogligt
perspektiv, ändamålsenligt sätt. Vid granskningen lämnades dock ett antal
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rekommendationer för ökad intern kontroll inom området. Vi har nu gjort
en översiktlig avstämning av hur våra rekommendationer från
granskningen 2017 har hanterats.

Vi bedömer att kommunen har tagit till sig samtliga våra
rekommendationer på ett bra sätt och därigenom förstärkt sin interna
kontroll.

Kommunen har gjort en ny upphandling under 2019 och vid den nya
upphandlingen ställdes tydliga krav på anbudsgivarens ekonomiska
situation. I den nya upphandlingen har kommunen tydligt avtalat om priser
för olika skogsvårdstjänster och dessutom avtalat att tjänster över 150 tkr
ska konkurrensutsättas. Kommunen har även tydligt avtalat om priser för
försäljning av virke och kostnader för avverkning samt dessutom avtalat att
avverkningar över 150 tkr ska konkurrensutsättas.
Intäkter och kostnader hanteras i första hand av förvaltaren via ett
avräkningskonto. Vi rekommenderar att kommunen via rapporter från
förvaltaren, löpande redovisar intäkter och kostnader även i sin egen

bokföring.

Granskning av delårsrapport 2019
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2019-08-31. En

översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och
mindre på detalj granskning.
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i
övrigt. Kommunen följer inte Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation avseende delårsrapport fullt ut.
Resultatet för perioden januari - augusti är 20,9 mnkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett resultat på 6,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än
budgeterat. Verksamheterna prognostiserar sammantaget en negativ

budgetawikelse där den enskilt största avvikelsen även under 2019
prognostiseras inom Individstöd. Trenden att nettokostnaderna ökar
betydligt snabbare än nettointäkterna fortsätter. Vi instämmer i
kommunstyrelsens bedömning att verksamheterna måste effektiviseras for
att kommunen fortsatt ska kunna redovisa positiva finansiella resultat.
Enligt den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten kommer
kommunen att klara det lagstadgade balanskravet för 2019.

Fullmäktige har fastställt finansiella mål och verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Samtliga fem finansiella mål för god ekonomisk
hushållning kommer enligt prognosen att uppnås under 2019, vilket är
mycket positivt. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget för 2019.
Vi bedömer att verksamheternas utfall i delårsrapporten delvis är förenligt
med de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. Av de 13
målen uppfylls sju vid delårsperiodens utgång. En samlad bedömning av
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måluppfyllelsen för de övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning är inte möjlig att göra vid tidpunkten för delårsrapporten.
Samtliga mål beskrivs i delårsrapporten, men hälften av målen mäts först
senare under hösten 2019.

För att fullmäktige ska kunna få en bild av måluppfyllelsen när det gäller
verksamhetsmålen i samband med delårsrapporten behöver fler indikatorer

tas frarix som möjliggör en löpande uppföljning av måluppfyllelsen. Vi kan,
utifrån den redovisning av verksamhetsmålen som görs i delårsrapporten,
. inte uttala oss om.vi bedömer att verksamheterna kommer att kunna uppnå

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning under 2019.

Granskning av processen vid avyttringar av kommunala

fastigheter
;Vi'har. gjort en granskning av kommunens process vid avyttringar av
fastigheter. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har

ändamålsenliga riktlinjer för avyttring av kommunal egendom samt om
.kommunallagen och statsstödsreglema följs vid försäljningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens process
' .vidavyttrmg av fastigheter varken är ändamålsenlig eller rättssaker.

Det finns inte någon policy eller några riktlinjer för avyttring av
^fastigheter;-Det finns övergripande principer för prissättning av mark, men
krav. och villkor avseende affärsmässighet, konkurrens, saklighet och
•objektivitet saknas. Det finns inga dokumenterade handläggningsmtmer för
avyttring av fastigheter.
Det finns heller ingen dokumentation över genomförda försäljningar av
villatomter. Vi har därför inte kunnat bedöma om kommunallagens

likställighetsprmcip har beaktats.
Det framgår inte på vilka grunder Simne Fastighets AB tilldelades
.kontraktet vid Magasinsgatan. Obehöriga tjänstepersoner har skrivit under
avtal.

Granskning av kommunens strategiska arbete med VAverksamhet
.På vårt uppdrag har PwC gjort en granskning av hur kommunen arbetar
med utbyggnaden av VA-verksamheten. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och kontroll av VA-verksamheten i kommunen.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen

endast till viss del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och kontroll av VA-verksamheten i kommunen.

Det finns varken fullmäktigemål eller verksamhetsmål med direkt koppling
till VA-verksamheten. Kommunen saknar en aktuell VA-plan med
tillhörande delplaner. Utbyggnadsplanen baseras inte på en systematisk
prioritermgsmodell. Det finns ingen antagen investeringsplan för
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genomförande av VA-utbyggnaden under 2015 - 2025. Det framgår inte
vilka underlag som legat till grund för bedömningen av investeringsbehovet för VA-utbyggnaden under 2018 - 2022.
Ansvarsfördelningen inom kommunens VA-verksamhet bedöms däremot

vara tydlig och organisationen är idag stabil, men risker finns när det gäller
den framtida personalförsörjningen. Det finns också ett fungerande forum
för intern samverkan kring kommande och pågående exploateringar för
samordning med den planerade utbyggnaden av VA-nätet.

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Vi har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och
kommujarevisorema i Värmland genomfört en gemensam granskning
avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. En styrgrupp
bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande
för

projektet.

....

Syftet med granskningen har varit ätt bedöma om- Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansfonner
samt rutiner för informationsöverföring, i.syfte att .tillgodose behov av vård
och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.,, . .
Granskningen har avgränsats till att gälla vård och omsorg avseende äldre
med psykisk ohälsa och omfattat verksamhet i regionen samt de i
granskningen ingående kommunema.,1 granskningen har även ingått
huvudmännens förebyggande arbete.. liksom gränssnittet mellan primäroch specialistvård inom regionen.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med
inblandade aktörer, joumalgranskning samt .en avslutande workshop med
representanter för kommunema och regionen. . .

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande
iakttagelser:

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade
revisionsfrågorna är vår samlade bedömning att arbets- och
samverkansformer och rutiner för informationsöverföring inte är helt

ändamålsenliga när det gäller gruppen äldre med psykisk ohälsa.
I Sunne kommuns rapport redovisas bland annat följande iakttagelser:
Granskningen visar att det finns flera överenskommelser som reglerar
ansvaret mellan parterna. Sunne kommun har Upprättat lokala
överenskommelser som lokalt ska stödja de regionala
överenskommelserna.

Granskningen -visar att det inte finns något specifikt mål som rörande

arbetet med psykisk ohälsa bland äldre. Målgruppen nämns mycket
sparsamt i de styrdokument som granskats. Arbetet inom ramen för "Nya
Perspektiv " har under året formats enligt den nya styrningen men har
ännu inte hittat sin form.
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Det bedrivs inget specifikt arbete riktat mot målgruppen och det finns
heller ingen direkt uppfattning om målgruppens omfattning. Från
kommunen har heller ingen SIP, samordnad individuell plan, initierats
som innefattat målgruppen för granskningen. För att åstadkomma en
förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver prioritera att utveckla

rutiner för och tillämpning av SIP.
Granskningen visar att det bedrivs ingen verksamhet lokalt från vare sig
regionen eller kommunen som kan betecknas som att ha ett förebyggande

syfte.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
5^ Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa.

>- Säkerställ att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla
aktörer.

>^ Genomför en målgmppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.

5- Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet
>- Utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och

planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma
en förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver säkerställa
tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

5^ Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa
och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen.

Grundläggande granskning 2019
Vi har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över verksamhet
och ekonomi under 2019. Granskningen visar att kommunstyrelsen i rimlig

grad kan verifiera att verksamheten under 2019 har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Däremot har
verksamheten inte bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
eftersom den totala budgetawikelsen för 2019 uppgick till - 14,6 nrnkr för
verksamheterna. Miljö- och bygglovsnämnden kan verifiera att

verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll under 2019.
Overförmyndamämnden kan delvis verifiera att verksamheten har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt under 2019. Verksamheten inom

överförmyndamämnden har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Vi kan inte verifiera om överförmyndamämnden har en tillräcklig
intern kontroll.

Granskning av årsredovisning 2019
Vi har granskat kommunens årsredovisning för 2019. Syftet med
granskningen är att få ett underlag för bedömningen av om
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årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.

Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem
finansiella mål för 2019 är uppfyllda. Ett finansiellt mål, resultatmålet,
uppnås inte. Verksamheterna redovisar sammantaget en negativ
budgetawikelse på - 14,6 rrmkr.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Under 2019 uppnås 79 procent av indikatorerna som används för att mäta

måluppfyllelse.

