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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Kalmars kommun har gett PwC i uppdrag att 

genomföra en granskning av socialnämndens verksamhets- och ekonomistyrning, 

med revisionsfrågan: 

Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning 

med tillräcklig intern kontroll? 

Bedömningen är att socialnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll. 

Det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål, där styrmodellen är under 

utveckling vad avser det processorienterade arbetet. Vidare finns ett aktivt tillämpat 

kvalitetsledningsledningssystem, med systematiskt återkommande revisioner. 

Vi bedömer att nämnden behöver stärka sin roll gentemot förvaltningen vad avser 

verksamhetsplanering och ekonomisk styrning. Nämnden behöver mer aktivt hantera 

de avvikelser som uppstår i verksamhet och ekonomi, genom tydliga direktiv till 

förvaltningsorganisationen med krav på upprättande och återrapportering av 

handlingsplaner med konsekvensanalyser.  

Vi bedömer att nämnden inte fattat beslut om en åtgärdsplan för budget i balans i 

enlighet med fullmäktiges ekonomistyrningsprinciper. 

I slutet av rapporten redovisas den revisionella bedömningen och ett antal 

rekommendationer. 
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Inledning 
Bakgrund 

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet. I begreppen inryms bl.a. rättssäkerhet, kompetens, 

bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården är lättillgänglig. 

Genom kontroll av verksamheten och regelbunden uppföljning kan socialnämnden 

uppnå en ändamålsenlig kontroll och styrning av både ekonomi och verksamhet.  

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för 

att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det finns 

krav på riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i 

kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. 

Socialnämnden har en obalans mellan budgetförutsättningar och faktiskt redovisade 

kostnader. Kostnaderna för institutionsvård och familjehem har överstigit budget, 

samtidigt som nämnden haft höga kostnader för avveckling av HVB-hem inom 

flyktingmottagande. 

De förtroendevalda revisorerna i Kalmars kommun har gett PwC i uppdrag att 

genomföra en granskning av socialnämndens verksamhets- och ekonomistyrning. 

Uppdraget har tillkommit utifrån en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning 

med tillräcklig intern kontroll? 

Revisionskriterier 

• Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter om 

ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

• Kommunfullmäktiges styrande dokument. 

• Budget och flerårsplan. 

Kontrollmål 

• Det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål. 

• Det finns ett kvalitetsledningssystem inom individ- och familjeomsorgen samt 

funktionshinderomsorgen som efterlevs och följs upp. 

• Det finns behovsrelaterade principer för styrning och fördelning av ekonomiska 

resurser. 

• Rollfördelningen inom socialnämndens ansvarsområde är tydlig.  

• Socialnämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi är tillräcklig. 

• Socialnämnden vidtar nödvändiga åtgärder vid verksamhetsmässiga och/eller 

ekonomiska avvikelser. 



 
 

4 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till socialnämndens verksamhetsområde. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. 

Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, verksamhets-

chefer, och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), verksamhetsstrateg, admini-

strativ chef förvaltningsekonom, samt medarbetarepresentanter.  

Rapporten har varit föremål för sakavstämning. 

Dokumentgranskning 

 Årsrapport för år 2018, socialnämnden 

 Årscykel för socialnämnden 2019, Socialförvaltningens verksamhetshandbok 

 Verksamhetsplan med internbudget för år 2019, socialnämnden 

 Tertialrapport för år 2019, socialnämnden 

 Socialnämndens månadsrapporter år 2019, t  o m maj 

 Socialnämndens protokoll år 2018 och 2019, t o m maj 

 Kommunstyrelsens protokoll, protokoll §76, 2019-04-08 och §92, 2019-05-07 

 Verksamhetsplan med budget 2019, med bl a kommunens principer för 

ekonomistyrning, Kalmar kommun 

 Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, samt reglemente för 

socialnämnden 

 Reglemente för kommunstyrelsen  

 Delegationsordning för socialnämnden 

 Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet, ett beskrivande ramverk, från år 

2018 

 Extern revision av kvalitetsledningssystemet, 2018-10-15 

 Intern revision av kvalitetsledningssystemet, 2019-05-06 

 Intern kontrollplan, Socialnämnden, 2019 
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Iakttagelser och bedömningar 
Det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål 

Av intervjuerna framgår att arbetet med att utveckla målstyrningen är prioriterat.  

Sedan år 2017 har nämnden förändrat målstyrningsarbetet, där sex långsiktiga mål 

ska vara styrande för verksamheten;  

 kunskapsbaserad  

 säker  

 individanpassad 

 effektiv 

 jämlik 

 tillgänglig 

Med långsiktiga mål finns en förväntan att skapa samsyn inom förvaltningen. För att 

ytterligare tydliggöra sambanden mellan nämndens uppdrag och mål togs under år 

2017 ett ”Visionshus” fram. Sedan dess har en successiv utveckling skett med fokus 

på att utveckla huvudprocesser och interna stödprocesser, samt indikatorer som 

kopplas till målen för att kunna förklara nämndens måluppfyllelse. Inför respektive års 

verksamhetsplan sker en översyn av indikatorerna. Indikatorerna framgår inte av 

nämndens beslut om verksamhetsplan. 

Varje verksamhetsområde har två till åtta indikatorer kopplade till vart och ett av de 

sex långsiktiga målen. Av indikatorerna framgår att ambitionen är att eftersöka 

objektiva mätbara indikatorer. Exempel på ett urval av indikatorer kopplade till de 

långsiktiga målen: 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad: 

- Kompetenskrav medarbetare 

 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker 

- Domar i förvaltningsdomstol 

- Riskanalyser och handlingsplaner 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara individanpassad: 

- Genomförandeplan 

- Brukarundersökningar 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv: 

 - Arbetssätt och mål från medarbetarundersökning   

- Sjukfrånvaro 

- Ett antal ekonomiska nyckeltal inom verksamheterna 

- Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt eller mycket långvarigt 

ekonomiskt bistånd 
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Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik 

-Förbättringsåtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv så att vård och omsorg 

tillhandahålls på lika villkor för alla 

 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig: 

- Utredningstid 

- Verkställighets- och väntetid 

- Brukarundersökning 

   

Socialnämnden har också att förhålla sig till av fullmäktige beslutade mål. Till dessa 

mål kopplas aktiviteter, där de genomförda aktiviteterna ligger till grund för avstämning 

av nämndens bidrag till den övergripande måluppfyllelsen. 

 

I det pågående utvecklingsarbete sker aktiviteter som syftar till att skapa delaktighet i 

hela organisationen, där ambitionen är att målarbetet ska vara en integrerad del i den 

löpande verksamheten. Målen följs upp i ett ledningsstödsystem i samband med 

tertialuppföljningar. 

Ambitionen är att utveckla målarbetet så att indikatorerna kan ge bättre besked om 

kvaliteten inom var och en av de tio nedbrutna processerna till huvudprocessen 

”Främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktiva deltagande i samhällslivet”. Processledare inom verksamheten är enhetschefer. 

Dessa enhetschefer träffar förvaltningsledning och sina respektive 

processägare/verksamhetschefer regelbundet och processarbetet är enligt samtliga 

intervjuade levande.  

Våra intervjuer visar på att förankringsarbetet med det processorienterade arbets-

sättet har varit framgångsrikt. Samtliga intervjuade inom olika verksamhetsområden 

har viss eller stor kunskap om det pågående arbetet och upplever sig delaktiga i 

detsamma.  

Inför arbetet med en verksamhetsplan gör varje verksamhetschef tillsammans med 

enhetschefer, ekonom samt verksamhetsutvecklare en SWOT-analys för varje 

process. SWOT-analysen ger en övergripande bild av nuläget, vilka faktorer som kan 

nyttjas för utveckling och vilka faktorer som behöver förbättras. 
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Intervjuer och dokumentstudier visar på att det saknas ett processarbete inom rehab-

området. Intervjuerna visar att rehabområdet är viktigt och diskuteras, men det saknas 

tex en tydlig analys av varför ordinationer från Rehab vad gäller träning inte är vanligt 

förekommande. Vidare visar intervjuerna att ordinationer av rehabiliterande insatser 

inom tex socialpsykiatrin och inom LSS-verksamheten är få. Rehab och avsaknad av 

ordinationer rörande träning finns inte redovisade i den patientsäkerhetsberättelse 

som nämnden tar del av.    

Här påtalas i intervjuer att avvikelshantering inom HSL är ett prioriterat område under 

år 2019. Där kommer Rehab vara ett viktigt område.  

Vad gäller arbetet för samverkan mellan HSL-verksamheten och 

funktionshinderomsorgen påtalar flera intervjuade att detta arbete behöver utvecklas. 

Områden som speciellt påtalas är dokumentation och tydlighet i skillnad när personal 

utför insatser inom båda lagstiftningarna hos samma individ.  

Bedömning 
Vi bedömer att det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål. Inom nämndens 

verksamhetsområden har identifierats behov av att utveckla indikatorer och tydligare 

koppling till de identifierade processerna, samt att säkerställa att målstyrningen får 

genomslag i hela organisationen. Vår bedömning är att arbetet med 

processgenomgångar är framgångsrikt vad gäller förankring och att detta arbete har 

en stor och viktig roll i förvaltningens arbete. Vi ser detta som mycket positivt.  

Vi bedömer att det behöver utvecklas ett habiliterande och rehabiliterande 

förhållningssätt inom nämndens område. Vi gör bedömningen att det finns mycket 

kunskap och medvetenhet inom verksamheten men att detta arbete ännu inte fått 

genomslag. Vi anser att detta område behöver utvecklas i arbetet med processerna 

och följas upp genom indikatorer, vilket även gäller för samverkan mellan HSL-

verksamheten och funktionshinderomsorgen.  

Vi anser att valet av indikatorer och dess åsatta målvärde/ambitionsnivå bör 

behandlas av nämnden i samband med beslut om verksamhetsplanen.  

Det finns ett kvalitetsledningssystem inom individ- och familjeomsorgen samt 
funktionshinderomsorgen som efterlevs och följs upp 

Det finns ett kvalitetsledningssystem som är implementerat i verksamheten. Kalmar 

kommun har dessutom valt att certifiera övergripande ledningssystem enligt ISO 9001 

(kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Genom certifieringen genomförs 

fortlöpande revisioner av systemet (en externrevision och en internrevision per år, 

vilka redovisas för nämnden). Inom ramen för vår granskning av vi tagit del av 

genomförd externrevision i oktober 2018. Revisionen har skett genom stickprov och 

avser Kalmar kommuns hela förvaltningsorganisation. För socialförvaltningen lyfts 

följande positiva aspekter fram: 

Positiva aspekter som lyfts fram i rapporten är; 

- Förvaltningen har kommit förhållandevis långt i arbetet mot ett processorienterat 

arbetssätt 
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- Hög delaktighet och transparens i hela organisationen 

- ”Visionshuset” är väl förankrat på enheterna. 

Bland förbättringsområden lyfts bland annat fram att koppla ekonomiska mätetal till 

processerna för att kunna bedöma ekonomiska effekter. Vidare framgår att det 

varierar på enheterna hur långt man har kommit i förståelsen av nyttan att rapportera 

avvikelser.   

Arbetet med ett kvalitetsledningssystem är pågående inom förvaltningen. Det sker 

kartläggning av processer inom hela förvaltningen. Inom bland annat området 

försörjningsstöd har detta redan genomförts medan det pågår inom flera andra 

områden. I samband med våra intervjuer påtalas från ansvariga chefer att arbetet är 

prioriterat samt att flera processledare finns inom olika delar av verksamheten. Våra 

intervjuer med medarbetare visar att arbetet är förankrat och att det finns en 

delaktighet i denna kartläggning och i kvalitetsarbetet i stort. Enhetscheferna är de 

som är processledare. 

Det finns ett framarbetat system för egenkontroll inom förvaltningen. Detta system 

innebär att förvaltningens enhetschefer själva ansvarar för framtagande av kontroll 

inom olika områden. Detta lämnas sedan till förvaltningen som sammanställer detta. 

Enligt merparten intervjuer redovisas dessa kontroller inte till nämnden.  

Bedömning 
Vi bedömer att det finns ett kvalitetsledningssystem som till stora delar efterlevs och 

följs upp. Vi konstaterar att det finns ett fokus på de brister som är identifierade.  

Egenkontrollsystemet där enhetschefer involveras kontinuerligt ser vi som effektivt för 

förvaltningen och detta innebär enligt vår bedömning en bas för delaktighet långt ut i 

organisationen.  

Vi vill påtala att vikten av att nämnden, inom ramen för sin internkontroll, säkerställer 

att kvalitetsledningssystemet är implementerat och fungerar. Detta sker exempelvis 

genom att egenkontrollerna redovisas för nämnden. Detta görs inte idag. Samtidigt 

noterar vi att den externa och interna revision som genomförs av 

kvalitetsledningssystemet redovisas för nämnden, vilket är en viktig del av nämndens 

kontrollmiljö.  

Det finns behovsrelaterade principer för styrning och fördelning av ekonomiska 
resurser 

Inför kommande års verksamhetsplan genomförs analysdagar i november med beslut 

i nämnden i december. Av intervjuerna med såväl nämndpresidium och ledande 

tjänstemän framgår att kostnadsjämförelser är en viktig och central utgångspunkt för 

budgetarbetet. Jämförelser sker med genomsnitt för liknande kommuner, samt med 

Halmstad, Karlskrona, Kristianstad och Växjö. De nyckeltal som tas fram är bland 

annat: 
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 Nettokostnadsavvikelse, IFO 

 Grupp- o servicebostad kr/dygn 

 IFO, nettokostnad kr/inv 

 Barn- och ungdomsvård, nettokostnad kr/inv 

 Missbruksvård, nettokostnad kr/inv 

 Ekonomiskt bistånd kr/inv 

 
Av intervjuerna och tillgänglig dokumentation framgår generellt att kostnaderna har 

sjunkit ur ett jämförandeperspektiv, samt uppfattningen att kostnaderna ligger på en 

förhållandevis rimlig nivå. Områden där kostnaderna bedöms som något höga är 

placeringskostnaderna inom barn- och ungdomsvården och missbruksvård för vuxna. 

Av intervjuerna och tillgängliga dokument framgår att det saknas tillräcklig analys av 

placeringskostnaderna och att det saknas tillräckliga öppenvårdsalternativ. Vidare 

framgår att öppenvårdsverksamheten inte analyserats i tillräcklig omfattning vad avser 

den ekonomiska aspekten, samtidigt finns en medvetenhet om detta inom 

förvaltningen.  

Av intervjuerna framgår att det i kommunens övergripande resursfördelningssystem 

saknas modeller att inom IFO ta hänsyn till volymökningar inom nämndens 

verksamhetsområde. Däremot finns en övergripande tilldelning för volymökningar 

inom LSS. 

Inför varje verksamhetsplan går verksamhetscheferna tillsammans med ekonomerna 

igenom de ekonomiska förutsättningarna. Det saknas idag resursfördelningssystem 

baserat på vårdtyngd inom LSS-verksamheten. Gällande HVB-verksamhet för 

ensamkommande finns ett övergripande direktiv om att inte säga upp någon personal, 

vilket har påverkat avvecklingsprocessen. 

Det finns tio nedbrutna processer uppdelade på tre verksamhetschefer. För varje 

process upprättas en SWOT-analys. I samband med budgetarbetet sker beräkning av 

volymökningar inom nämndens samtliga verksamheter. Bland annat tas hänsyn till 

strategi för minskade placeringskostnader. Kostnad per brukare utgör ett viktigt 

underlag för dialog i budgetprocessen och för den resursfördelning som sker.  

Det finns ingen vårdtyngdmätning eller annat resursfördelningssystem inom LSS-

verksamheten. En genomgång sker av varje enhets förutsättningar, där omför-

delningar kan komma att ske. Det finns ambitioner att utveckla ett resursfördelnings-

system inom området.  

Vissa medel som för boendestöd, ledsagning finns centralt budgeterade medel som 

fördelas ut månatligen utifrån verksamhetsvolym. 

Inför år 2019 har viss omfördelning kunnat ske, bland annat från ekonomiskt bistånd, 

men det finns volymökning inom verksamheten som inte fullt ut är finansierad, inne-

bärande en underfinansiering redan vid budgetårets ingång.  



 
 

10 

Detta framgår även av nämndens verksamhetsplan för år 2019. 

Den entreprenadutsättning av verksamheten för personlig assistans som under 

fjolåret drog ut på tiden förväntas få full effekt ekonomisk effekt under år 2019. 

Samtidigt har ändrad tillämpning av försäkringskassan ökat den ekonomiska 

belastningen på kommunen. Av intervjun med nämndenspresidiet framgår 

uppfattningen att det finns en acceptans från kommunstyrelsen för ett prognostiserat 

underskott inom detta verksamhetsområde. 

Av kommunstyrelsens protokoll i april 2019, behandling av ekonomisk uppföljning, 

framgår att kommunstyrelsen noterar den ekonomiska avvikelsen och med krav på att 

nämnden i maj månad redovisar åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

om ekonomistyrningsprinciper. Av kommunstyrelsens protokoll i maj framgår att 

socialnämnden inte behöver återställa det underskott som härrör till personlig 

assistans (ca 2,5 mnkr, uppföljning tertial 1), och att nämnden har att återkomma med 

en ny redovisning i september. 

Av kommunfullmäktige antagen verksamhetsplan med budget för år 2019 framgår 

kommunens principer för ekonomistyrning. Angående nämnds åtgärder vid 

konstaterad eller befarad budgetavvikelse gäller följande: 

”Med budgetavvikelse avses både verksamhets- och beloppsavvikelse från 

fastställd årsbudget eller särskilt budgetbeslut (tilläggsbudget). Så snart avvikelse 

befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att anslaget 

kan hållas. I de fall nämnden planerar eller har vidtagit åtgärder för att hålla 

budgeten ska dessa också redovisas i den löpande uppföljningen. Åtgärder som 

innebär väsentliga avsteg från de av kommunfullmäktige antagna målen eller 

ambitionsnivåerna för verksamheten får inte vidtas utan kommunfullmäktiges 

beslut. 

Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör 

därmed gräns för verksamhetens omfattning.” 

Bedömning 
Vi bedömer att det finns rutiner för att fördela tillgängliga resurser. Vi anser att 

nämnden inte fullt ut iakttagit kommunfullmäktiges styrprincip, då budgeten redan vid 

årets igång varit underfinansierad i förhållande till volymökningarna. Samtidigt ska 

noteras att den procentuella avvikelsen i förhållande till budgetramen är begränsad 

och att kostnadsutvecklingen inom fler verksamhetsdelar kan vara svåra att förutse.  

Den modell för kostnadsjämförelser som tillämpas används i många kommuner, men 

vi anser att den behöver kompletteras med en analys av den volyminsats och 

verksamhet som finns. D v s ett större ifrågasättande av volymernas rimlighet. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med processkartläggning inom öppenvården 

samt vilka behov som finns i framtiden. Detta ser vi som helt nödvändigt för att minska 

kostnader för framtida placeringar.  
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Vi ser också att hela verksamheten är delaktig i detta processarbete vilket ger 

förutsättningar för att komma fram till en adekvat öppenvårdsverksamhet. Detta arbete 

ser vi som nödvändigt och positivt.  

Vi gör bedömningen att förvaltningen bör genomföra en analys av vilka insatser som 

uppnått ett bra resultat och tvärtom. Detta för att på sikt kunna prioritera resurser mot 

de insatser som ger störst effekt.  

Inom LSS bedömer vi att resursfördelningen behöver ske utifrån en vårdtyngdmätning 

eller motsvarande. Samtidigt noterar vi att det finns ambitioner att utveckla sådana 

principer. 

Rollfördelningen inom socialnämndens ansvarsområde är tydlig 

I delegationsordning och inom ramen för kvalitetsledningssystemet beskrivs och klar-

görs rollerna inom nämndens verksamhetsområde. I ramverket för kvalitetslednings-

systemet delas rollerna upp på nämnden, förvaltningschef, verksamhetschef, verk-

samhetschef HSL, enhetschef, MAS och medarbetare.  

Intervjuer visar att det finns en stark ambition att från förvaltningens sida styra mot en 

ändamålsenlig verksamhet inom nämnden. Både tjänstemän och politiker påtalar i 

intervjuer att det finns respekt för varandras roller. Synpunkter redovisas i intervjuer 

som påtalar att det finns begränsat med styrning i protokoll från politiker i nämnden. 

Här påtalas från politiskt håll i intervjuer att det finns en stor tillit till förvaltningen. Vad 

gäller ekonomisk styrning så visar våra intervjuer att krav på åtgärder och 

konsekvensbeskrivningar inte finns från nämndens sida. 

Analysdagarna har införts för att öka nämndens insyn och möjlighet till delaktighet i 

verksamhetens planering. 

Bedömning 
Vi bedömer att det genom styrande dokument och vad som framgår av intervjuerna 

finns en tydlig rollfördelning mellan nämnd och förvaltning, samt inom förvaltningen. 

Rollerna inom ramen för kvalitetsledningssystemet har klarlagts, och för processerna 

processledare utsetts. 

Vi anser att nämndens roll i verksamhetsplanering och ekonomisk styrning kan 

tydliggöras. Från förvaltningens sida arbetas aktivt med dessa delar med insatser som 

syftar till en tydlig styrning av verksamheten och en ekonomi i balans. När det kommer 

till rollfördelning mellan politiker och tjänstemän ser vi att nämnden borde ha en 

tydligare roll i detta arbete. 

Socialnämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi är tillräcklig 

Socialnämnden erhåller fortlöpande månadsrapporter och tertialrapporter för 

uppföljning av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I februari månad 

redovisas årsrapporten för föregående år jämte uppföljning av verksamhetsplanen för 

årets sista tertial. Enligt upprättat årshjul och de protokoll vi tagit del av sker den 

löpande rapporteringen enligt följande: 
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Mars: Ekonomirapport, februari. 

April: Ekonomirapport, mars. 

Maj: Budgetuppföljning och uppföljning av verksamhetsplan, tertial 1 

Juni: Ekonomirapport, maj. 

Augusti: Ekonomirapport, juni. 

September: Delårsbokslut och uppföljning av verksamhetsplan, tertial 2 

Oktober: Ekonomirapport, september. 

November: Ekonomirapport, oktober. 

December: Ekonomirapport, november. 

 
I det praktiska arbetet med uppföljningsrapporterna sker en månatlig dialog med 

enhetscheferna. Det är ekonomerna som sätter siffror på prognosen. Volymökningar 

följs upp i samband med tertialrapporterna. 

Inom förvaltningen, på tjänstemannanivå, sker fortlöpande arbete med åtgärdsplaner 

för att komma tillrätta med ekonomiska underskott. Verksamhetscheferna går 

tillsammans med enhetscheferna igenom förutsättningarna för respektive verksamhet. 

Åtgärdsförslagen hanteras i förvaltningens ledningsgrupp. 

Månadsrapportens ekonomiska uppföljning sker på aggregerad övergripande nivå:  

 

Bild: Ekonomisk rapport efter mars 2019 
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Rapporten underbyggs med kommenterar om det ekonomiska utfallet, där såväl 

väsentliga överskott som underskott förklaras. I samband med nämndsmötet sker 

även en powerpointpresentation, där en uppdelning sker vad avser funktions-

nedsättning och IFO enligt nedanstående uppställning: 

  

 

Vidare framgår i presentationen statistik över: 

• HVB-placeringar 

• Antal familjehem 

• Vuxna med missbruk 

• Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad 

• Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 

• Sjukfrånvaro 

(I presentation efter april månad redovisas även antal personer per insats inom LSS). 

 
Tertialrapporten disponeras genom en prognos liknanden den som upprättas i 

månadsrapporterna, där över- och underskott kommenteras. Därefter beskrivs för 

verksamheten väsentliga händelser. Under särskild rubrik framgår vilka åtgärder som 

vidtas med anledning av underskottet: ”Verksamheterna för barn och ungdom 

respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbeten för att 

komma till rätta med de höga kostnaderna för externa placeringar och samtidigt 

uppfylla de lagar och krav som finns på socialtjänstens verksamhet. Detta sker bl.a. 

genom kartläggning av processer inför placeringsbeslut samt fortsatt utveckling av 

öppenvård. Förvaltningen arbetar tillsammans med serviceförvaltningen med att hitta 

lösningar för tomma lokaler med långa hyresavtal. Det är en kommungemensam 
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angelägenhet att hitta bra lösningar för dessa lokaler. Arbetet med att lösa den sista 

övertaligheten inom ensamkommandeverksamheterna pågår.” 

Vidare sker under rubriken verksamhetsplan en uppföljning av de mål som fullmäktige 

tilldelat nämnden inom de fokusområden som ansett vara aktuella för nämnden. För 

varje tilldelat fullmäktigemål beskriver förvaltningen vad verksamheten gör för att bidra 

till målet. Vid avvikelser beskrivs åtgärder. 

Den ekonomiska rapporten är liksom i månadsrapporterna övergripande, men 

disponeras på aggregerade intäkts- och kostnadsslag istället för verksamhetsindelat. 

 

Bild: Driftredovisning, socialnämnden, tertial 1 2019. 

 
Vidare innehåller tertialrapporten personalstatistik, omställningar i verksamheten, sjuk-

frånvaro och arbetsmiljöhändelser. 

Det finns även en kort redovisning av kvalitet, styrning och kontroll med bland annat 

den revision som sker av ledningssystemet.  

Bedömning 
Vi bedömer att nämndens uppföljningsrapporter inte i tillräcklig utsträckning stödjer en 

analys av nämndens ekonomiska ställning. Det sker, med tillräcklig frekvens, en 

återkommande rapportering till nämnden. Redovisning sker på övergripande 

aggregerad nivå. 

För att öka transparensen och ge ett bättre underlag för uppföljning och analys borde 

nämnden för särskilt kritiska poster, som har väsentlig betydelse för den ekonomiska 

utvecklingen, utveckla tillämpningen av verksamhetsmått som visar volymförändringar 

och nyckeltal. Exempelvis kan för olika typer av placeringskostnader redovisas 

utveckling och prognos i form av dygn och genomsnittlig dygnskostnad.  

Vidare bör i uppföljningsrapporten periodens utfall framgå, samt i större utsträckning 

vilka förutsättningar avseende volymer och kostnadsutveckling som lämnad prognos 

bygger på.  

Vi rekommenderar att det på verksamhetsnivå, som komplement till 

nettoredovisningen, sker en bruttoredovisning av viktiga intäkts- och kostnadsslag.  
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Socialnämnden vidtar nödvändiga åtgärder vid verksamhetsmässiga och/eller 
ekonomiska avvikelser 

I nedanstående redogörs för nämndens beslut med anledning av uppföljnings-
rapporterna. 

 

2019-03-26, §58, Ekonomisk rapport efter februari 2019 

Prognos -12,5 mnkr. Av protokollet framgår att verksamheterna arbetar med åtgärder 
som ska minska kostnaderna. 

Beslut: Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter februari 
2019. 

 

2019-04-23, §71, Ekonomisk rapport efter mars 2019 

Prognos -12,5 mnkr.  

Beslut: Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter mars 
2019. 

 

2019-05-21, § 91, Tertialrapport efter april 2019 

Prognos -15,5 mnkr.  

Beslut: Socialnämnden beslutar att godkänna tertialrapport efter april 2019. 

 
Av intervjuerna och tillgängliga dokument framgår att det i nämnden saknas en 

tillräcklig transparens kring vilka åtgärder som avses vidtas för en ekonomi i balans. 

Det saknas också tydliga direktiv från nämnden till tjänstemannaorganisationen att 

redovisa åtgärdsförslag och där till hörande konsekvensanalyser.  

Bedömning 
Vi bedömer att nämnden inte fattat beslut om åtgärdsplan för budget i balans i 

enlighet med fullmäktiges ekonomistyrningsprinciper. Av principerna framgår att vid 

konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör därmed 

en begränsande faktor för verksamhetens omfattning.  

Vi anser att nämnden vid bristande finansiering har att pröva konsekvensen av 

exempelvis lägre personaltäthet/-resurs eller andra åtgärder. Om nämnden efter en 

sådan prövning bedömer att de inte kan fatta beslut om erforderliga åtgärder, har 

nämnden att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige där konsekvenserna beskrivs 

och där eventuella tilläggsanslag äskas. 
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Revisionell bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig verksamhets- 

och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll. 

Det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål, där styrmodellen är under 

utveckling vad avser det processorienterade arbetet. Vidare finns ett aktivt tillämpat 

kvalitetsledningsledningssystem, med systematiskt återkommande revisioner. 

Vi bedömer att nämnden behöver stärka sin roll gentemot förvaltningen vad avser 

verksamhetsplanering och ekonomisk styrning. Nämnden behöver mer aktivt hantera 

de avvikelser som uppstår i verksamhet och ekonomi, genom tydliga direktiv till 

förvaltningsorganisationen med krav på upprättande och återrapportering av 

handlingsplaner med konsekvensanalyser.   

Vi bedömer att nämnden inte fattat erforderliga beslut om en åtgärdsplan för budget i 

balans i enlighet med fullmäktiges ekonomistyrningsprinciper. 

I nedanstående framgår den revisionella bedömningen för varje kontrollmål. 

Bedömningar mot kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns rutiner 
för styrning mot 
verksamhetsmål 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns rutiner för styrning mot 
verksamhetsmål. Inom nämndens verksamhets-
områden har identifierats behov av att utveckla 
indikatorer och tydligare koppling till de identifierade 
processerna, samt att säkerställa att målstyrningen 
får genomslag i hela organisationen. Vår bedömning 
är att arbetet med processgenomgångar är 
framgångsrikt vad gäller förankring och att detta 
arbete har en stor och viktig roll i förvaltningens 
arbete. Vi ser detta som positivt.  
 
Vi bedömer att det behöver utvecklas ett 
rehabiliterande förhållningssätt inom nämndens 
område. Vi gör bedömningen att det finns kunskap 
och medvetenhet inom verksamheten men att detta 
arbete ännu inte fått genomslag. Vi anser att detta 
område behöver utvecklas i arbetet med 
processerna och följas upp genom indikatorer, vilket 
även gäller för samverkan mellan HSL- och SOL-
verksamheten. 
 
Vi anser att valet av indikatorer och dess åsatta 
målvärde/ambitionsnivå bör behandlas av nämnden i 
samband med beslut om verksamhetsplanen. 
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Det finns ett 
kvalitetsledningssy
stem inom individ- 
och 
familjeomsorgen 
samt 
funktionshinder-
omsorgen som 
efterlevs och följs 
upp 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns ett kvalitetsledningssystem 
som till stora delar efterlevs och följs upp. Vi 
konstaterar att det finns ett fokus på de brister som 
är identifierade.  
 
Egenkontrollsystemet där enhetschefer involveras 
kontinuerligt ser vi som effektivt för förvaltningen och 
detta innebär enligt vår bedömning en bas för del-
aktighet långt ut i organisationen.  
 
Vi vill påtala att vikten av att nämnden, inom ramen 
för sin internkontroll, säkerställer att kvalitetsled-
ningssystemet är implementerat och fungerar. Detta 
sker exempelvis genom att egenkontrollerna 
redovisas för nämnden. Detta görs inte idag. Sam-
tidigt noterar vi att den externa och interna revision 
som genomförs av kvalitetsledningssystemet 
redovisas för nämnden, vilket är en viktig del av 
nämndens kontrollmiljö. 
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Det finns 
behovsrelaterade 
principer för 
styrning och 
fördelning av 
ekonomiska 
resurser 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det finns rutiner för att fördela 
tillgängliga resurser. Vi anser att nämnden inte fullt ut 
iakttagit kommunfullmäktiges styrprincip, då bud-
geten redan vid årets igång varit underfinansierad i 
förhållande till volymökningarna. Samtidigt ska 
noteras att den procentuella avvikelsen i förhållande 
till budgetramen är begränsad och att kostnads-
utvecklingen inom fler verksamhetsdelar kan vara 
svåra att förutse.  
 
Den modell för kostnadsjämförelser som tillämpas 
används i många kommuner, men vi anser att den 
behöver kompletteras med en analys av den 
volyminsats och verksamhet som finns. D v s ett 
större ifrågasättande av volymernas rimlighet. 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med process-
kartläggning inom öppenvården samt vilka behov 
som finns i framtiden. Detta ser vi som helt 
nödvändigt för att minska kostnader för framtida 
placeringar. Vi ser också att hela verksamheten är 
delaktig i detta processarbete vilket ger förutsätt-
ningar för att komma fram till en adekvat 
öppenvårdsverksamhet.  
 
Vi gör bedömningen att förvaltningen bör genomföra 
en analys av vilka insatser som uppnått ett bra 
resultat och tvärtom. Detta för att på sikt kunna 
prioritera resurser mot de insatser som ger störst 
effekt.  
 
Inom LSS bedömer vi att resursfördelningen behöver 
ske utifrån en vårdtyngdmätning eller motsvarande. 
Samtidigt noterar vi att det finns ambitioner att 
utveckla sådana principer. 
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Rollfördelningen 
inom social-
nämndens 
ansvarsområde är 
tydlig 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att nämndens uppföljningsrapporter inte i 
tillräcklig utsträckning stödjer en analys av 
nämndens ekonomiska ställning. Det sker, med 
tillräcklig frekvens, en återkommande rapportering till 
nämnden. Redovisning sker på övergripande 
aggregerad nivå.  
För att öka transparensen och ge ett bättre underlag 
för uppföljning och analys borde nämnden för särskilt 
kritiska poster, som har väsentlig betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen, utveckla tillämpningen av 
verksamhetsmått som visar volymförändringar och 
nyckeltal. Exempelvis kan för olika typer av 
placeringskostnader redovisas utveckling och 
prognos i form av dygn och genomsnittlig 
dygnskostnad. 
Vidare bör i uppföljningsrapporten periodens utfall 
framgå, samt i större utsträckning vilka 
förutsättningar avseende volymer och 
kostnadsutveckling som lämnad prognos bygger på.  

 

Socialnämndens 
uppföljning av 
verksamhet och 
ekonomi är 
tillräcklig 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att nämndens uppföljningsrapporter inte i 
tillräcklig utsträckning stödjer en analys av 
nämndens ekonomiska ställning. Det sker i enlighet 
med årsplaneringen en återkommande rapportering 
till nämnden. Redovisning sker på övergripande 
aggregerad nivå. Nämnden borde i större 
utsträckning identifiera särskilt kritiska poster för 
uppföljning och analys, till vilka verksamhetsmått 
som volymförändringar och nyckeltal kopplas.   
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Socialnämnden 
vidtar nödvändiga 
åtgärder vid 
verksamhets-
mässiga och/eller 
ekonomiska 
avvikelser 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att nämnden inte fattat beslut om 
åtgärdsplan för budget i balans i enlighet med 
fullmäktiges ekonomistyrningsprinciper. Av 
principerna framgår att vid konflikt mellan anslag och 
verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör 
därmed en begränsande faktor för verksamhetens 
omfattning.  
 
Vi anser att nämnden vid bristande finansiering har 
att pröva konsekvensen av exempelvis lägre 
personaltäthet/-resurs eller andra åtgärder. Om 
nämnden efter en sådan prövning bedömer att de 
inte kan fatta beslut om erforderliga åtgärder, har 
nämnden att hänskjuta ärendet till kommun-
fullmäktige där konsekvenserna beskrivs och där 
eventuella tilläggsanslag äskas. 

 

Rekommendationer 
 Vi rekommenderar att i processerna utveckla det rehabiliterande 

förhållningssättet inom nämndens område, vilket även gäller för samverkan 

mellan HSL-verksamheten och funktionshinderomsorgen.  

 Vi rekommenderar att indikatorer och dess åsatta målvärde/ambitionsnivå 

behandlas av nämnden i samband med beslut om verksamhetsplanen. 

 Vi rekommenderar att arbetet med kostnadsjämförelser kompletteras med en 

systematiskt återkommande analys av den egna verksamhetens volymer och 

dess rimlighet. 

 Vi rekommenderar att utveckla ekonomistyrningen genom att öka 

transparensen, där nämnden för särskilt kritiska poster utvecklar 

verksamhetsmått som volymförändringar och nyckeltal. Exempelvis kan för 

olika typer av placeringskostnader redovisas volymer i form av dygn och 

genomsnittlig dygnskostnad. Vidare att i uppföljningsrapporten redovisa 

periodens utfall, samt i större utsträckning vilka förutsättningar avseende 

volymer och kostnadsutveckling som lämnad prognos bygger på. Vi 

rekommenderar även att bruttoredovisa viktiga intäkts- och kostnadsslag.  

 När det gäller resursfördelningen rekommenderar vi att i större utsträckning 

analysera vilka insatser som uppnått ett bra resultat och tvärtom. Detta för att 

på sikt kunna prioritera resurser mot de insatser som ger störst effekt. Inom 

LSS rekommenderar vi att resursfördelningen sker utifrån en 

vårdtyngdmätning eller motsvarande. 
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