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1. Inledning 
Kommunrevisorerna i Säters kommun har diskuterat utfallet av de granskningar som genomförts 
under mandatperioden. KPMG har fått i uppdrag att genomföra en sammanställning av de 
granskningar som genomförts – granskningens slutsatser och de yttranden som inkommit med 
anledning av granskningsrapporterna 

2. Metod 
Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier samt med hjälp och stöd av 
nämndsekreterare Margareta Jacobsson. 

3. Granskningar årsvis 
Slutsatser och yttranden återges i sammanfattande form. Hela yttranden återfinns i respektive 
nämndprotokoll – se paragrafhänvisning 

3.1 År 2011 

3.1.1 Förstudie LSS 

3.1.1.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2011-09-13 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Säters kommun har en låg andel funktionshindrade som 
uppbär stöd enligt LSS i jämförelse med andra kommuner i Dalarna och hela riket. Verksamhetens 
ekonomiska resultat visar under hela 2000-talet mycket små avvikelser i förhållande till budget. 

I stort finns det mål för verksamheten, riktlinjer och ledningssystem för kvalitet som följer 
socialstyrelsens författningar och riktlinjer. Däremot saknas det lokala riktlinjer som tydliggör 
nämndens prioriteringar och ställningstagande vid bedömning av insatser enligt LSS. Lokala 
riktlinjer är viktiga verktyg för kvalitetssäkringen av verksamheten och som underlag vid 
fördelning av resurser. Lokala riktlinjer/anvisningar kan också vara hjälpmedel för att skapa rutiner 
för uppföljning av fattade beslut. 

3.1.1.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen har i beslut 2011-10-11 § 238 beslutat ”att inte avge eget yttrande då denna 
myndighetsutövning är en fråga för socialnämnden” 

Socialnämndens beslut 2011-11-09 § 289; i enlighet med socialchefens yttrande 
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3.1.2 Granskning av Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna 

3.1.2.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2011-09-13 

Vi anser därför att: 
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• En årlig planering görs av det systematiska arbetsmiljöarbetet där aktiviteter och åtgärder 
fastställs.  

• Hur skyddskommittéerna ska utformas, vilken uppgift dessa ska ha samt hur de ska arbeta. 

• I planeringen bör fastställas när de olika aktiviteterna ska genomföras, vem som ansvarar 
för det och hur uppföljning och återrapportering ska ske till skyddskommitté och 
kommunstyrelse/nämnd.  

• Kommunstyrelsen, inom ramen för sitt övergripande ansvar, säkerställer att det tas fram 
dokumenterade rutiner hur denna årliga planering ska utformas samt utveckla 
dokumentationen för arbetsmiljöarbetet avseende t.ex. riskbedömningar och 
handlingsplaner.  

Vi föreslår också att kommunstyrelsen och nämnderna i de årliga internkontrollplanerna har 
kontrollpunkter avseende arbetsgivarfrågor och vi vill särskilt betona arbetsmiljöområdet som 
viktigt att kontrollera att det uppfyller lagar, föreskrifter och kommunens egna riktlinjer. 

3.1.2.2 Yttranden 
Behandlades av kommunstyrelsen 2012-02-07 § 40 

Personalkontoret har utifrån synpunkterna i rapporten tagit fram två förslag 
som tydliggör styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågor i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Säters kommun. 
Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet Bilaga 1 
Arbetsmiljöplan. Bilaga 2 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Att anta upprättade förslag till Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och förslag till Arbetsmiljöplan och personalkontorets svarsskrivelse skickas till 
revisorerna. 
__________ 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Fastställa riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplan. 
2. Besvara kommunrevisionen enligt ovanstående. 
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Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2011-11-25 

 

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2011-11-22 
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Behandlades av socialnämnden 2011-11-09 § 280 

 

3.1.3 Granskning av Verkställighet av beslut 

3.1.3.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2012-01-22 

Granskningen visar på att det finns en relativt god vetskap om de beslut som fattas och att de flesta 
av besluten också verkställs. Det finns dock en svaghet i att de beslut som inte verkställs inte heller 
återapporteras till de beslutande församlingarna. Granskningen visar också på att kännedomen och 
verkställigheten av beslut som är inbäddande i planer och program bör stärkas. 

En lösning kan vara att årligen redovisa vilka beslut som ännu ej verkställts. 

3.1.3.2 Yttranden 
Behandlades av kommunstyrelsen 2012-05-08 § 104 
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Yttrande: 
Kommunkansliet uppger i yttrande 2012-04-12. 
”Den rutin som finns för verkställighet av beslut är en ärendeuppföljning som 
nämndsekreterare ansvarar för och en ärendeavstämning som administrative chef ansvarar 
för, detta sker under april och november månad varje år enligt den checklista 
som är upprättad för kommunkansliet. Uppföljning av pågående ärenden sker också 
kontinuerligt utifrån den status som finns med t ex inväntan av svar internt eller externt 
eller om ärendet t ex har ett sammanhang med ett annat ärende. Uppföljning av 
hur beslut verkställs kan stärkas ytterligare med ett digitalt system för statusen på de 
ärenden/beslut som ligger. 
De flesta ärenden/beslut som verkställs och avslutas delges kommunstyrelsen 
och/eller kommunfullmäktige, eller rapporteras eller informeras om på annat sätt. 
Det finns en svaghet i uppföljning och återrapportering av hur planer, program och 
policys efterlevs i de olika förvaltningarna i de beslut/ärenden det inte finns ett uppdrag 
till någon tjänsteman, enhet eller förvaltning att implementera och/eller arbeta 
utifrån dessa dokument. 
Rutiner och strukturer för hur planer etc ska ”gå ut” i förvaltningar och hur det ska 
återrapporteras ska arbetas fram under 2012.” 

3.1.4 Granskning av Kommunens kapital i form av gator och vägar 

3.1.4.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2012-01-22 

Granskningens slutsatser är att det finns ett stort eftersatt underhåll av gator och vägar i Säters 
kommun, vilket på sikt kan komma att leda till mycket stora kostnader för kommunen. I dagsläget 
finns en inventering av underhållsbehovet men inte en planering. Vi ser dock samtidigt att ett 
ambitiöst arbete har påbörjats i förvaltningen för att kartlägga och planera för det kommande 
underhållet. Detta kommer dock att innebära att budgeten för underhåll för gator och vägar måste 
öka. 

3.1.4.2 Yttranden 
Behandlades av kommunstyrelsen 2012-09-11 
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3.2 År 2012 

3.2.1 Granskning av Regelverk kring tjänstebilar 

3.2.1.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2012-10-11 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen i huvudsak har tillräcklig kontroll över att 
fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. Kontrollen 
kan dock stärkas ytterligare om kommunen i högre grad använder sig av den statistikuppföljning 
som genom befintliga IT-stöd är möjlig. Kontrollen över kostnader och kostnadseffektivitet för 
fordonen bedömer vi kan stärkas ytterligare genom att kostnaderna för fordonen bokförs per fordon. 

3.2.1.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen 2013-01-08 § 3 
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Behandlades av socialnämnden 2012-11-07 § 261 
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3.2.2 Granskning av Näringslivsfunktionen 

3.2.2.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2012-12-11 

Vi gör i granskningen en bedömning att verksamheten i jämförelse med andra kommuners 
näringslivsfunktioner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Enheten bedriver arbetet med att 
förverkliga intentionerna i kommunprogrammet ”Utvecklingsplan för Näringslivs- och 
Utvecklingsenhetens arbete åren 2011-2014”. Enheten har en verksamhetsplan, med mål och 
aktiviteter som revideras årligen. 

3.2.2.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen 2013-02-05 § 16 
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3.2.3 Förstudie – Stöd till personer med psykiatrisk funktionsnedsättning 

3.2.3.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2012-12-11 

Den övergripande förstudien kan sammanfattas enligt nedan: 

• Det finns mål för verksamheten som även följs upp. 

• Biståndsbesluten upplevs ibland otydliga av verkställigheten. Det förekommer även att 
biståndsbeslut inte hinner dokumenteras innan ett nytt beslut har fattats. Uppföljningen av 
biståndsbeslut behöver förbättras. 

• Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet är föremål för revidering och anpassning till 
nya föreskrifter från Socialstyrelsen. Detta arbete ska vara klart så att det nya ledningssystemet 
för systematiskt kvalitetsarbete kan börja tillämpas fr o m 1 jan 2013. Ledningssystemet 
omfattar bl a vissa dokument som avser vägledning vid biståndsbedömningen, social 
dokumentation m m. 

• Rutin för synpunktshantering finns, men har inte resulterat i några synpunkter avseende 
socialpsykiatrin.   

• Det finns en överenskommelse om samarbete mellan Säters kommun och Landstinget Dalarna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning som gäller från 2011-01-01 tills vidare.  

• Det har framkommit synpunkter om att kompetensen kring socialpsykiatrins målgrupp behöver 
stärkas bland äldreomsorgens personal, t ex genom att en hemtjänstgrupp specialiserade sig på 
deras sjukdomar, behov etc. 

• Nya målgrupper t ex unga personer med psykisk funktionsnedsättning som inte vill bo i ett 
gruppboende innebär nya utmaningar för verksamheten. 
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Efter genomförd förstudie föreslår vi fördjupade granskningar inom följande områden: 

• Granskning av biståndshandläggningen 

3.2.3.2 Yttranden 
Behandlades av kommunstyrelsen 2013-02-05 § 17 

 

Behandlades av socialnämnden 2013-01-23 § 22 

Socialförvaltningen har dock som rutin att alla beslut oavsett om de är tidsbegränsade eller 
löpande så ska en omprövning/uppföljning göras minst en gång per år. 
I situationer med hög arbetsbelastning blir en omprövning lägre prioriterad framför ett nytt 
ärende som har behov av en grundutredning och beslut. 
När dessa situationer har uppstått, så har en dialog förts mellan utredare och verkställighet, 
där man har kommit överens om att det gynnande beslut ligger kvar fram tills att tid 
föromprövning kan ske. Har inte den enskilde eller verkställigheten påpekat att situationen 
har förändrats så kvarstår det gamla beslutet. 
Socialförvaltningen har under de två senaste åren genomgått en omorganisation där utredare 
för socialpsykiatri och LSS har tillförts Individ och familjeomsorgen. Personalomsättning på 
tjänsten har lett till försvårande att följa de rutiner som finns. Anledningen till förändringar 
på personalsidan är situationer som förvaltningen inte råder över. 
Socialförvaltningen är väl förtrogen med lagstiftningens föreskrifter och har ingen annan 
åsikt än att riktlinjer och rutiner ska följas Tydlighet ska råda i utredningar och beslut för att 
säkerställa rättssäkerheten för den enskilde individen. 
Det aktuella ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kommer i framtiden att klart 
beskriva de processer och rutiner som gäller inom samtliga områden. Revideringsarbetet är 
omfattande och tar längre tid en beräknat. Målet är i dagsläget att revideringsarbetet ska stå 
klart i mars/april månad. 

3.2.4 Granskning av Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan 

3.2.4.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2013-01-23 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi idag inte ser någonting att anmärka på styrning, ledning 
och kontroll av nämndens arbete med mål och resultat för en god kvalitet i skolan. Vår bedömning 
är att formerna för styrning, ledning och kontroll av grundskolans verksamhet stödjer ett effektivt 
utvecklingsarbete avseende måluppfyllelse och förbättrad betygsnivå. 
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Efter genomförd kartläggning av elevernas betygsnivå bedömer vi att Säters kommuns skolor 
generellt inte avviker i kvalitet jämfört med övriga länet. Vi noterar en positiv trend de senaste åren 
av elevernas kunskapsnivå i meritvärde och i att uppnå målen i alla ämnen. Framförallt har en 
ökning skett i andel elever som uppnått målen i alla ämnen vilket indikerar ett bra arbete med den 
likvärdiga skolan. 

3.2.4.2 Yttranden 
Behandlades av barn- och utbildningsnämnden 2013-03-07 § 28 

Barn- och utbildningsnämnden tar till sig av KPMG´s rapport vilken stärker nämnden i det 
fortsatta arbetet med att utveckla den strategiska styrningen av verksamheten inom 
nämndens ansvarsområde. 

3.3 År 2013 

3.3.1 Granskning av Bostadsförsörjning 

3.3.1.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2014-01-27 

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 
- säkerställa att det över tid finns en aktuell och strategisk planering i 

bostadsförsörjningsfrågor, lämpligen utöver översiktsplanen och fördjupade översiktplaner 
- efterhöra privata fastighetsägares intresse att mer aktivt delta i 

bostadsförsörjningsplaneringen 
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Säterbostäder i 

bostadsförsörjningsfrågor 
- arbeta med att utöka antalet vårdplatser i vårdboende för att möte det krav som den åldrande 

befolkningen ställer 

3.3.1.2 Yttranden 
Behandlades av kommunstyrelsen 2014-04-08 § 50 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten och anser rapporten är tydlig och 
bra. 
Följande har kommunstyrelsen synpunkter om och bör tilläggas. 

• Plangenomförandeutredningen har lagt ett förslag om en förenkling av 
planprocessen. Detta skulle kunna innebära bl a, färre detaljplaner då kommunen 
får större möjlighet att bedöma om det finns ett behov av detaljplan eller ej. Om 
någon detaljplan inte behövs kan byggprocessen i vissa fall förkortas väsentligt 
vilket skulle snabba upp byggandet. Enkelt planförfarande blir standard då det 
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normala planförfarandet endast ska användas om planförslaget är av större 
betydelse. Det innebär att vissa moment kan hoppas över och planprocessen blir 
kortare. Fler detaljplaner kommer att kunna tas av Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden i stället för av kommunfullmäktige. Det innebär också 
en förkortning av den interna processen inom kommunen. 

• Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag om 
handlingsalternativ avseende särskilt boende i Säters kommun med delredovisning 
2014-06-20. Arbetet har påbörjats och utgångspunkten skall vara att kommunen 
långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, 
Gustafs och Stora Skedvi. Att noggrant räkna på den mest långsiktigt lönsamma 
lösningen för Säters kommun avseende utökningen av platser inom äldreomsorgen 
ligger också i uppdraget. 

• Efterfrågan på attraktiva lägenheter av ungdomar och av äldre som vill flytta från 
villan, kan skapa omsättning på villamarknaden då det är dyrt att bygga nytt. Vi 
behöver en bättre planberedskap för lägenheter i attraktiva områden. Efterfrågan av 

            villatomter är idag låg. 

• Att nyttja befintlig infrastruktur och förtäta inom tätorterna måste vara det mest 
ekonomiskt försvarbara för Säters kommun. Att detaljplanelägga nya områden 
förflerbostadshus i utkanten av tätorterna där infrastuktur (vägar, VA mm) saknas kan 
inte vara försvarbart. 

• Att bjuda in externa aktörer att bygga flerbostadshus kan lösa bristen på 
flerbostadshus i Säters kommun. 

• Säter kommun planerar för att ansöka om stöd för inventering av den fysiska 
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Det kommer att underlätta för 

            kommunens beredskap och planering för äldres boende i kommunen. 

3.3.2 Granskning av Integration och mångfald 

3.3.2.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2013-09-12 

Sammanfattningsvis, efter avslutad granskning så redovisar vi följande slutsatser, bedömningar och 
rekommendationer utifrån revisionsfrågorna. 

Den plan för integration som finns idag är inaktuell och bör omarbetas. Det saknas en övergripande 
målsättning och viljeinriktning med mottagandet av flyktingar inom kommunen. Integrationen 
omfattar hela den kommunala verksamheten och hela samhället i övrigt även om de stora 
förvaltningarna är de som har det största ansvaret. 

Integrationsverksamheten är en verksamhet med statliga direktiv och som i grunden ska kunna vara 
ett ”nollsummespel” för kommunen. Kommunerna har dock möjlighet att utforma verksamheten 
på olika sätt utifrån olika viljeinriktningar och intentioner. Av den anledningen är det vår 
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uppfattning att det bör finnas politiska mål och viljeinriktningar. I och med att det nu också är en 
ny organisation så blir behovet av detta enligt vår uppfattning extra tydligt. Ett integrationspolitiskt 
program kan vara ett sätt för kommunfullmäktige att uttrycka sin viljeinriktning. Vi bedömer att 
det är av stor vikt för den framtida utvecklingen i Säter att ha en tanke och ide om hur man vill 
arbeta med integration både vid ankomst för den enskilde men också långsiktigt. De medel som 
staten står för räcker inte. Detta faktum innebär att det är än viktigare med politiska mål och 
riktlinjer som också är möjliga att följa upp.  

Integrationsarbetet i den kommunala organisationen utförs som vi uppfattar det, på ett 
ändamålsenligt sätt. Kommunen har satsat på ett mottagande som syftar till en snabb integrering. 
Socialtjänsten, sfi, skolan, barnomsorgen, bostadsförsörjning m fl är inblandade i arbetet och det 
förutsätter gott samarbete. Till det kommer vikten av ett gott samarbete med externa aktörer såsom 
arbetsförmedlingen. Vi uppfattar i vår granskning att det finns ett gott samarbetsklimat både internt 
inom kommunen men också externt. 

Det är alltför få som efter etableringsperioden på två år kommer ut i arbete eller annan 
sysselsättning. Detta innebär att kommunen får kostnader för försörjningstöd. Detta faktum innebär 
att det absolut viktigaste för kommunen är att arbeta med arbetsmarknadsfrågorna. Vi bedömer det 
som positivt att en arbetsmarknadsenhet byggs upp. 

Det finns ingen gemensam bild över de kostnader som kan hänföras till integration. Respektive 
nämnd har sin egen uppföljning. Vår uppfattning är att kommunen bör göra en 
kommunövergripande bedömning av de kostnader man har i den mån det är möjligt.  

3.3.2.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen 2013-12-03 § 201 
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3.3.3 Granskning av Ledning och styrning av förskoleverksamheten 

3.3.3.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2013-09-12 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi idag inte ser någonting att anmärka på styrning, ledning 
och kontroll av nämndens arbete med mål och resultat för en god kvalitet i förskolan. Vår 
bedömning är att formerna för styrning, ledning och kontroll av förskolans verksamhet stödjer ett 
effektivt utvecklingsarbete avseende måluppfyllelse och god kvalitet. 

Efter genomförd granskning kan vi dock konstatera att det finns en sned fördelning av 
förskollärarresurserna mellan de olika förskoleområdena i kommunen. Vi ser därmed en risk för att 
det kan saknas förskollärarresurs på avdelningar inom förskoleområdena Gustafs och Stora Skedvi 
och att förskolans kvalitet därmed inte är likvärdig över hela kommunen. Vi anser att nämnden bör 
verka aktivt för att öka andelen förskollärare i dessa områden. 

3.3.3.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen 2013-12-03 § 202 
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Behandlades av barn- och utbildningsnämnden 2013-11-07 § 85 

Yttrandet redovisas som bilaga 

3.4 År 2014 

3.4.1 Uppföljning av Granskning av Kommunens kapital i form av gator och vägar från 
2012 

3.4.1.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2014-09-10 

Vi bedömer att den slutsats som lämnades i granskningsrapporten 2012 fortfarande gäller. 

3.4.1.2 Yttranden 
Yttranden ska lämnas senast 2014-12-08 
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3.4.2 Granskning av Hantering och ansökningar av statliga ersättningar inom 
flyktingmottagandet 

3.4.2.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2014-09-10 

Sammanfattningsvis pekar vi på följande utvecklingsområden: 

• Vidareutveckla och revidera de rutiner som finns både vad avser schablonersättningar och 
återsökningsbara kostnader. Viktigt att de alltid är aktuella och att de tydliggör vem som har 
ett ansvar för vad.  

• Lyft frågan om ansvarsfrågan kring regelverket kring ersättningar inom flyktingmottagandet. 

• I samtliga berörda nämnders interna kontrollarbete bör statliga ersättningar för 
flyktingmottagandet inkluderas.  

3.4.2.2 Yttranden 
Yttranden ska lämnas senast 2014-12-08 

3.4.3 Granskning av IT-verksamheten 

3.4.3.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2014-11-11 

Sammanfattningsvis pekar vi på följande utvecklingsområden: 

• IT som stöd är idag en förutsättning för att verksamheten i en kommun ska kunna bedrivas 
kostnadseffektivt. För att IT ska vara en resurs och inte enbart en kostnad krävs en effektiv 
styrning baserat på korrekta beslutsunderlag av hög kvalitet. Säters kommuns revisorer 
bedömer att det finns en risk att IT-styrningen inte bidrar till att IT nyttjas på optimalt sätt 

• De styrande dokumenten för IT-verksamheten i kommunen är av äldre datum. Det saknas 
tillämpningsföreskrifter. En dokumenterad formalisering av IT-enhetens (ITE) uppdrag och 
ansvar saknas. Den formella samordningen med verksamheterna i övrigt saknas även den. Vi 
uppfattar att ITE styr sin verksamhet efter budget, tradition och hävd. 

• Vi rekommenderar att det bildas en tjänstemannagruppering (IT-råd, IT-forum etc.) som har 
till uppgift att engagera, samordna, rådge och stödja förvaltningarna, likväl som den politiska 
ledningen, i de IT-relaterade delarna av kommunens verksamhet. 

• Det är positivt att kunna notera i förslag till nya policys att informationssäkerhet (i dokumenten 
angiven som det underordnade IT-säkerhet) är en viktig del i kommunens verksamhet. 
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• Vi ser mycket positivt på att Säters kommun upprättar ett IT-bokslut årligen 

3.4.3.2 Yttranden 
Yttranden ska lämnas senast 2015-02-01 

3.4.4 Granskning av Ägarstyrning över de kommunala bolagen 

3.4.4.1 Slutsats 
Behandlades av kommunrevisionen 2014-08-04 

Vi bedömer efter granskningen att ägarstyrningen av de helägda kommunala bolagen fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Vi anser att ägardirektiven visserligen skulle kunna förtydligas när det 
gäller syfte och det kommunala ändamålet, detta är dock knappast nödvändigt som enda åtgärd i en 
förändring men vid nästa revidering bör detta finnas med. 

3.4.4.2 Yttranden 
Kommunstyrelsen 2014-10-07 § 136 

 

KPMG, dag som ovan 

 

 

 
Mats Lundberg     
Kundansvarig                       
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