
Kalmar kommun
Granskning av budgetprocessen



Innehåll

Sammanfattning ...................................................................................................................2

1. Inledning ........................................................................................................................4
1.1. Bakgrund ..................................................................................................................4
1.2. Syfte och avgränsning ..............................................................................................4
1.3. Ansvariga nämnder ..................................................................................................4
1.4. Revisionskriterier ......................................................................................................5
1.5. Metod .......................................................................................................................5

2. Budget och besparingskrav .........................................................................................6
2.1. Kalmar kommun – övergripande ...............................................................................6
2.2. Socialnämnden ........................................................................................................9
2.3. Omsorgsnämnden ..................................................................................................11
2.4. Barn- och ungdomsnämnden .................................................................................12
2.5. Bedömning .............................................................................................................14

3. Uppföljning och rapportering .....................................................................................16
3.1. Kalmar kommun – övergripande .............................................................................16
3.2. Socialnämnden ......................................................................................................17
3.3. Omsorgsnämnden ..................................................................................................17
3.4. Barn- och ungdomsnämnden .................................................................................18
3.5. Bedömning .............................................................................................................19

4. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer ......................................................20

Bilaga 1 ...............................................................................................................................22
Intervjuade personer .........................................................................................................22
Granskade dokument ........................................................................................................22



2

Sammanfattning
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna.
En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar
för att uppnå god ekonomisk hushållning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
vi genomfört en granskning av budgetprocessen där den övergripande revisionsfrågan har
varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budgetprocessen vid-
tar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten. För att få fullt ut ändamålsenlig och effektiv budgetprocess
som säkerställer att uppdraget realiseras har vi noterat ett antal förbättringsområden. Våra
sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågorna framgår av avsnitt 2.5, 3.5
samt avsnitt 4. Nedan följer i korthet de bedömningar granskningen har resulterat i.

Budget och besparingskrav

· Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

· Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge
bra förutsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi
gör bedömningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag
och förvaltningschefsgruppens arbete fullt ut.

· Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Vi noterar att inga di-
rektiv eller önskemål från kommunstyrelsen formellt har lämnats inför dagen.

· Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

· Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samt-
liga sin utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk
för att detta kan leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot bud-
get. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen borde en bättre dialog
mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får
en bättre återkoppling i budgetarbetet.

· En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrä-
dare för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önske-
mål.

· Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

· En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar
kommun. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på ett behov
av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Om kommunstyrelsen i ett tidigare
läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.
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Budgetarbete på nämndsnivå

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Vi har i korthet gjort följande iakttagelser:

· Hos vissa nämnder behandlas inte äskanden formellt med beslut i nämnden. Vår
uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.

· Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till
budgetdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som
tar fram detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi
ställer oss tveksamma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta
beslut vilket också stärker vår bild av att formalisera arbetet med budgetäskande/un-
derlag.

· Granskningen visar på ett varierande inslag av möjlighet för nämndernas olika en-
heter att påverka sin budget. I vissa fall upplevs åtgärder som realistiska och att de
arbetats fram av enheterna och i andra fall framförs kritik mot vissa brister i systemet
för resursfördelningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”.

· Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta in budget inom
socialnämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma
uppfattning i omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken
information som kan eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget.

Ekonomisk uppföljning

Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Vid en situation med avvikelse från
fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Till de enheter som visar un-
derskott i förhållande till budgeten tillsätts mer stöd. Vi bedömer att detta arbetssätt skapar
möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik har framförts hos
omsorgsförvaltningen där vissa enheter efterfrågar mer stöd och en ökad förståelse för verk-
samheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika uppföljningssyste-
men som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. Hos omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef
och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje sammanträde. Redo-
visningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte framgår. Detta rapporteras
muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen att denna rapportering kan förbätt-
ras genom enhetsvisa och dokumenterade uppföljningar. Barn- och ungdomsnämnden erhål-
ler en rapportering per enhet tre gånger per år.

Växjö 2016-11-17
Kristina Lindstedt, EY
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. En
väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för
att uppnå god ekonomisk hushållning.

Med syfte att minska kostnader har Kalmar kommuns budget de senaste åren haft inslag av
generella besparingskrav. Generella besparingskrav är många gånger en mindre gynnsam
besparingsmetod eftersom den inte bygger på fakta om olika verksamheters möjlighet att
minska kostnader.

För att kunna följa och värdera de åtgärder som kommunen vidtar för att hantera den kom-
mande ekonomiska situationen har revisorerna initierat en granskning som belyser beslut och
åtgärder från politisk nivå till tjänstemannanivå och verksamhetsnivå. Granskningens övergri-
pande inriktning är att bedöma om strategier, effektiviseringar och åtgärder för att uppnå en
ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande är ändamålsenliga och realistiska.

1.2. Syfte och avgränsning
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i
samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
och ett effektivt resursutnyttjande.

Granskningens övergripande syfte har brutits ned i följande delfrågor:
Ñ Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlinjer som finns?

a) Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
b) Vilka organ/parter medverkar i budgetprocessen?
c) Vad ligger till grund för resursfördelningen till kommunstyrelse och nämnder?

Ñ Sker beredningen så att budgeten och eventuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Ñ Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort någon kartläggning av effektiviseringsmöj-
ligheter? Exempelvis genom jämförelser med andra kommuner?

Ñ Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åtgärder?

Ñ Görs uppföljning av och rapportering till nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Ñ Har kommunen planerat en uppföljningsprocess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ñ Finns det på verksamhetsnivå realistiska planer för att nå målen?

1.3. Ansvariga nämnder
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, barn- och ung-
domsnämnden.
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1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar
praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Ñ Kommunallagen
Ñ Kommunfullmäktiges beslut, mål och riktlinjer för budgetprocessen

I vår bedömning av ändamålsenligheten i budgetprocessen ligger att berörda parter/organ kan
delta på ett samordnat sätt, att den tidsperiod som finns till förfogande kan anses ge utrymme
för överväganden och förankring och att det ekonomiska underlag som behövs hinner bearbe-
tas och kvalitetssäkras.

1.5. Metod
Granskningen har skett i form av genomgång av relevanta styrdokument och intervjuer
med förtroendevalda och chefstjänstemän. Dokumentstudierna har inbegripit kommunens
budget och verksamhetsplan, övergripande policydokument, fastställda rutiner och riktlin-
jer för budgetprocessen. I bilaga 1 framgår vilka specifika dokument som har granskats
och vilka som har intervjuats.
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2. Budget och besparingskrav
Följande avsnitt innehåller beskrivningar och iakttagelser från dokument och gjorda intervjuer
för respektive nämnd som ingår i granskningen. Därefter följer en bedömning.

Inledningsvis väljer vi att beskriva kommunens budgetprocess på ett övergripande plan.
Kommunens styrmodell omfattar planering och uppföljning av såväl verksamhetsmål som
rent finansiella mål. Då granskningen har sin huvudsakliga inriktning på den finansiella delen
i budgetarbetet kommer vi i det följande att bryta ut dessa delar ur styrmodellen.

2.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns kommunens styrmodell som beskriver planerings-
och uppföljningsprocessen samt roller och ansvar i styrmodellen. Processen beskrivs på ett
övergripande plan som sedan bryts ned i en processkarta. I styrmodellen beskrivs också in-
nehåll och inbördes förhållande mellan processens huvuddokument verksamhetsplan med
budget för kommunfullmäktige och nämnd/bolag, årsrapport för nämnd/bolag samt årsredo-
visning för fullmäktige. Kopplat till processbeskrivningen finns ett antal mer detaljerade doku-
ment såsom tidplaner, anvisningar för budgetuppföljning, budgetunderlag och ekonomisk
planering.

Budgetprocessen finns även beskriven i kommunens årliga budgetdokument.

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsförändringar i
olika åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för vissa nämnder är rörliga och räknas
utifrån antal invånare i respektive åldersgrupp. Den senaste befolkningsprognosen ligger till
grund för budgetramarna. Denna beskrivning finns återgiven i budget för 2017. Principerna
för kommunens fördelning av resurser i övrigt, det vill säga vad resursfördelningen mellan
nämnderna vilar på, finns inte beskrivet i något dokument. Det finns inte heller beskrivet vilka
komponenter som ligger till grund för beräkningar. Den föreslagna fördelningen framgår i den
årliga budgeten som visar förra årets budget och vilka justeringar, kompensationer för volym-
och kostnadsökningar, besparingar, åtgärder mm, som görs för att fastställa årets budgetra-
mar.

En startpunkt för den formella budgetprocessen är den gemensamma budgetdagen i april.
Dessförinnan har kommunen lämnat sin årsredovisning och nämnder och styrelse avlämnat
sina årsrapporter med föregående års utfall och kommentarer. Denna information är en viktig
input i budgetarbetet. Viktig information och underlag till budgeten erhålls också från nämn-
dernas ordförande via deras engagemang i kommunstyrelsen, fullmäktigegrupper och ordfö-
randegruppen. I dessa grupper diskuteras aktuella frågor som också får bäring på budgetar-
betet.

I Kalmar kommun är förvaltningscheferna underställda kommundirektören. Vid våra intervjuer
framkommer en inte helt enhetlig bild av gruppens funktion och ansvar. Intentionen är att ar-
beta mer kommunövergripande, men att kommundirektören numera är förvaltningschefernas
formella chef har inte lett till någon skillnad i det praktiska arbetet. Viljan att samordna kom-
munens verksamheter framkommer även i intervjuerna, emedan det också framkommer att
gruppens faktiska och praktiska funktion är mindre tydlig och att ”stuprörstänkanden” fortfa-
rande finns kvar. Det framförs att detta är en rådgivande diskussionsgrupp till kommundirek-
tören, för förankring av beslut och beredningsorgan, men inget beslutsorgan. Förvaltnings-
chefsgruppen är inte delaktig i fördelning av den totala budgeten, men kommer med förslag
på möjliga effektiviseringar och för att undersöka vidare om det finns möjlighet till effektivise-
ringar.
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Respektive nämnds internbudget antas av nämnden efter fullmäktiges beslut, senast den 1
november. Vi behandlar nämndernas hantering budget i särskilda avsnitt nedan.

Budgetprocessen

Budgetdagen

Budgetdagen (även benämnd budgetdialogen) är en dag där kommunledningen får tillfälle att
informera om förutsättningar för kommande år och inhämta information och underlag från
nämnderna inför kommande budgetarbete. De som deltar vid denna dag är kommunstyrel-
sens arbetsutskott, och under 2016 även personer för de partier som inte är representerade i
arbetsutskottet. Till dagen bjuds förvaltningschefer in och tillsammans med sitt presidium be-
stämmer de om presidet skall delta.

Inför dagen upprättas en agenda som sänds till förvaltningschefer. Därtill har kommunled-
ningen skickat ut en mall till alla nämnder för att få en enhetlig struktur på den information
som ska lämnas. Av mallen för presentation framgår utgångspunkterna för dagen, vilka som
deltar, hur lång tid som finns till förfogande samt att den information som lämnas i första
hand ska avse verksamheten, och inte ha tyngdpunkt på ekonomi. Innehållet i presentat-
ionen ska bland annat visa vad som är aktuellt, nedbrutna mål, verksamhetens utmaningar
och eventuella förslag på mål på fullmäktigenivå. En gemensam mall för presentationen har
upprättats.

Agendan och mallen upprättas av tjänstemän från kommunledningskontoret. Det har inte gått
ut några direktiv eller frågor från kommunstyrelsen om vilken information som ska samlas in.
Vid intervjuer framkommer att man har olika uppfattningar om vilka direktiv som gått ut till för-
valtningscheferna, men det verkar klart att underlagen från nämnder och deras förvaltningar
varit mer beskrivande och inte konkretiserade i bedömda ekonomiska konsekvenser. Oppo-
sitionen är starkt kritiskt till detta, emedan majoriteten hävdar att det går att få uppgifterna
från ekonomerna.

Underlag till budgetdagen får politikerna från kommunledningskontorets ekonomer som sam-
manställer information kring skatteprognoser, bedömningar kring volymökningar, föränd-
ringar i verksamheten mm. Dokumentet benämns ”Budgetunderlag 2017-2019”. Av doku-
mentet framgår principerna för budgetmodellen och vad som är styrande i budgetarbetet
såsom god ekonomisk hushållning och system för kommunalekonomisk utjämning. Därtill in-
nehåller dokumentet en omvärldsanalys och en beskrivning av system för kommunalekono-
misk utjämning och LSS-kostnader. Utifrån dessa faktorer beräknas sedan budget för kom-
mande år. Utgångspunkten är föregående års budget och ekonomiska planering som uppda-
teras efter bedömda faktorer. Att utgå ifrån föregående års budget görs delvis för att det är
tekniskt enklare att göra beräkningar utifrån tidigare anslag, men bedöms också vara en
lämplig utgångspunkt då tidigare års faktiska utfall i och med justeringar får en direkt påver-
kan på budgeten.

Budgetunderlaget innehåller även en sammanställning av nämndernas inspel till budgetpro-
cessen, varav de flesta anges med en bedömd kostnad. Denna information samlas in lö-
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pande och fångas även upp i årsrapporter. Någon formell äskandeprocess finns inte. Slutli-
gen summeras de beloppssatta äskanden i den årliga driftsbudgeten. Summeringen över-
ensstämmer inte med de beloppssatta behov som nämnden uppgett då dessa ses som all-
männa inspel för att ge en bild av behoven och inga skarpa äskanden.

Budgetberedning

Efter budgetdagarna har majoriteten och oppositionen separata budgetberedningar. Majorite-
ten träffar ordförandegrupperna och har en plan för vilka de vill träffa. Ekonomer från kom-
munledningskontoret deltar alltid och i fall frågor rör personal och organisation kopplas även
fackliga organisationer in. Oppositionen träffas vid särskilda möte och har även de möjlighet
att träffa ekonomerna, vilket enligt intervjuerna inte är vanligt. Såväl majoritetens som oppo-
sitionens möten har kallelse och dagordning, men är till sin natur informella utan protokoll.

Majoriteten bereder ett förslag på budget. Oppositionen lägger inte fram ett eget budgetför-
slag, utan tar ställning till det förslag som majoriteten presenterar. Oppositionen upplever att
det är svårt att ta ställning till detta förslag och göra en budgetreservation på den korta tid
som de har från att budget presenteras till att besluta fattas. Majoriteten å sin sida hävdar att
oppositionen har samma tid på sig att arbeta fram ett eget budgetförslag.

Utgångspunkten för budgeten är föregående års verksamhetsplan med budget för kom-
mande år samt ekonomiska planering för de två efterföljande åren. Denna uppdateras sedan
efter demografiska förändringar, utveckling av skatteunderlag, bedömda volym- och kost-
nadsökningar samt övriga kända förutsättningar. Fördelning sker efter regelverk, behov och
politiska prioriteringar.  De politiska prioriteringarna uppges vara tydliga där nämnder och för-
valtningar även har stöd i att den ekonomiska planeringen alltid omfattar tre år.

Kalmar kommun arbetar med generella besparingskrav vilka benämns ”Stabil ekonomi” i
budget för 2017. Kommunfullmäktige har beslutat om ett generellt besparingskrav på 1 % för
alla nämnder, med undantag av omsorgsnämnden som i ramjusteringen undantogs från
detta krav. Dessförinnan uppges majoriteten tillsammans med ordförandegruppen ha disku-
terat möjligheter och konsekvenser att genomföra dessa besparingar där även vissa förslag
till besparingar framkommit.

Effektiviseringsmöjligheter har dokumenterats i varierande grad och konsekvensbeskriv-
ningar upprättas sällan. Som exempel kan nämnas rätt till heltid vara ett beslut som ska han-
teras inom nuvarande ramar. Effekten av koncentrerad administration har utretts avseende
hur mycket besparingspotential som kan föreligga, men har inte åsatts någon prislapp. Detta
sker nu succesivt och uppges per automatik leda till besparingar inom det generella bespa-
ringskravet.

Nämnden anses vara den som är bäst på att prioritera i sin verksamhet och i kommunstyrel-
sens budgetförslag finns därför inga förslag på hur besparingar görs. Givetvis ska de förhålla
sig till givna ramar och uppdrag samt beslutade prioriteringar.

När det sammantagna budgetförslaget ska tas fram och fördelas är inte nämnder och förvalt-
ningar delaktiga. Nämndernas förutsättningar bedöms ha fångats upp i ett tidigare skede.
Fördelningen har således inte förankrats hos nämnderna först, vilket inte vid våra intervjuer
uppfattats som ett problem utan snarare att budgeten är ett faktum att förhålla sig till.
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Information om majoritetens budgetförslag

Under maj månad informeras de fackliga organisationerna enligt MBL och därefter håller ma-
joriteten presskonferens och oppositionen informeras.

Beslut i kommunstyrelsen

Efter slutligt beredande i kommunstyrelsens arbetsutskott fattar kommunstyrelsen beslut om
förslag till budget. Detta sker under juni månad.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och ramfördelning i juni.

I förekommande fall tas en tilläggsbudget under november/december. Detta är ingen formali-
serad process utan ses endast som en uppdatering av tidigare budget. Som exempel kan
nämnas tillägg utifrån särskilda satsningar som bygger på prognoser på ett ekonomiskt bra
utfall för kommunen.

2.2. Socialnämnden
Socialnämnden har fastställt en årscykel för nämndens verksamhetsplanering och uppfölj-
ning. Denna finns att tillgå i socialförvaltningens verksamhetshandbok. Därtill finns en tidplan
som är väl kommunicerad med samtliga berörda inom förvaltningen.

Förvaltningen upplever att de har god kunskap om kommunens styrmodell och de centralt
beslutade tidplanerna. Förvaltningsekonomen deltar i kommunens ekonomigrupp där tidplan
och eventuella förändringar diskuteras. I denna kommunövergripande förvaltningsgrupp för-
söker man också likforma ekonomistyrningen i kommunen, exempelvis genom att likforma
verksamhetsplaner och ser även över budgetprocessen för de olika nämnderna.

Under juni månad fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år. Detta föregås av
ovanstående informationsmöten och budgetberedning. Även inom socialnämnden diskuteras
kommande års budget vid ett flertal tillfällen innan den kommunala budgeten är fastställd.
Som exempel kan nämnas enhetschefsträffar som sker fem gånger per år.

Budgetarbetet i praktiken

Budgetprocessen inleds redan i februari i samband med färdigställande av årsrapporten. I ett
avsnitt i årsrapporten, framtidsavsnittet, beskrivs verksamhets- och volymförändringar vilket
sedan ligger till grund för kommande verksamhetsplanering. Enhetschefer och verksamhets-
chefer är involverade i arbete med att ta fram detta material. Beskrivningen av framtiden är
verbal och kompletteras med beräknade kostnadsökningar till följd av ökningar inom LSS-
verksamheten. Detta ska ses som ett äskande inför kommande års budget. Nämnden är inte
inblandad i äskandet mot kommunstyrelsen. Detta görs av tjänstemän och nämnden förutsät-
ter att de är i linje med beslutade mål och prioriteringar. Ordföranden får information om vad
om har äskats i samband med mötet med beredning/ordförandegruppen.

Nämndens budgetarbete påbörjas således före det att kommunens slutliga budgetfördelning
är gjord. Förutsättningarna är till stora delar redan kända då kommunens verksamhetsplan
för kommande år även omfattar en plan för de två påföljande åren. Sparbetingen är också
kända sedan tidigare.
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Ett viktigt styrinstrument för socialnämnden är Kostnad per brukare. Måttet, som beräknas
efter en standardiserad metod, bedöms var ett bra mått där varje individs insats kartläggs
och där varje insats kopplas ihop med det ekonomiska utfallet. På detta sätt får varje insats
ett pris som sedan kan jämföras mellan enheter och mellan kommuner. I april presenteras
Kostnad per brukare för enhetschefer som diskuterar detta och upprättar en handlingsplan
med KPB som grund. I analysen som görs med ekonomer tillsammans med enhetscheferna
ges signaler kring vad som verksamheten kan åtgärda, exempelvis där Kalmar ligger högt i
jämförelse med andra kommuner och var det finns utrymme för besparingar.

Efter att fullmäktige har fattat beslut om budget sker en ramfördelning mellan nämndens
verksamhetsområden. Enheterna åläggs inga generella besparingskrav utan en bedömning
görs av vad respektive enhet har för möjlighet att genomföra besparingar. I diskussioner
kring ramfördelningar deltar verksamhetschef, ekonom och enhetschef.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Den totala driftbudgetramen tilldelas nämnden från kommunfullmäktige. Vid intervjuerna
framkommer synpunkter på att hur resursfördelning mellan nämnderna görs inte är helt tyd-
lig. Förvaltningen har inte klart för sig varför vissa äskande bifalls, och vad de bygger fördel-
ningen på. En uppfattning som framkommer är att det inte alltid känns förankrat i verklig-
heten och att det saknas konsekvensanalyser över alla beslut som tas. Denna bild förstärks i
nämndens budget för 2016 som på flera ställen tar upp osäkerheten i att föreslagna bespa-
ringar kommer att ge beräknad effekt.

Täckning för volymökning inom funktionshinderomsorgen ges efter faktisk ökning och enhet-
erna får budgetmedel när den faktiska ökningen sker. Så har även varit fallet tidigare, med
den skillnaden att budgeten nu ligger centralt hos kommunen och inte som tidigare centralt
hos socialnämnden.

Utifrån givna budgetramar som erhållits från fullmäktige, upplevs de prioriteringar och förslag
till effektiviseringar som beslutas av i socialnämnden som realistiska och tillräckligt detalje-
rade. De har huvudsakligen arbetats fram från förvaltningen och kommer inte från nämnden.
I något fall uppges man fattat beslut som inte går att realisera på grund av att man har stött
på hinder som de inte räknat med, exempelvis juridiska faktorer, men detta uppges vara un-
dantag.

Nämnden kommer in i budgetprocessen efter det att fullmäktige har beslutat om kommunens
sammantagna budget. Från och med augusti till november diskuteras internbudgeten på
varje nämndssammanträde. Vid novembersammanträdet presenteras ett slutligt förslag som
sedan fastställs i december. Ordförande upplever att det är konsensus i fördelning av bud-
get. Resursfördelningen som sker från kommunstyrelsen och som ligger till grund för ramför-
delning mellan nämnderna upplever ordförande som transparant och tydligt. Denna uppfatt-
ning delas som nämnts ovan inte av samtliga intervjuade.

En svårighet som tas upp vid våra intervjuer de snabba förändringar som idag sker i omvärl-
den. Det kan även komma sen information eller förändrade förutsättningar från centrala orga-
nisationer som SKL. För att kunna göra erforderliga förändringar i budget och att fatta beslut
framkommer ett behov av att snabbare skaffa fram information och att ha en bättre flexibilitet
och framförhållning i möten mm.
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2.3. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetprocess följer i stort sett socialnämndens process. Förvaltningens
arbete med budgeten påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om budget. Även om-
sorgsförvaltningen upplever att de har tillräckligt med information för att starta arbetet. Förut-
sättningarna är kända, mycket till följd av att det föreligger en treårsplan. Därtill kommer att
nämndens ordförande är med i kommunens ordförandegrupp och i fullmäktigegruppen och
därigenom får information om förutsättningar, förändringar och politiska prioriteringar.

Kalmar kommuns resursfördelningssystem bygger som nämnts ovan på befolkningsföränd-
ringar i olika åldersgrupper. Nyckeltal hämtas från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada. Detta ger effekten att budgetramarna för omsorgsnämnden baseras på volym och
rörliga faktorer. Omsorgsnämndens eget system för fördelning av resurser utgår ifrån bedömt
behov av timmar och är ett rörligt system. Bedömning av timmar utgår ifrån det de vid budge-
tens upprättade faktiskt beviljade hemtjänsttimmarna och för enheter med särskilda boenden
utifrån en fast kostnad per plats och antal platser med, vid behov, möjlighet till förstärkning
för extra vårdtyngd.  Beräkningen av resursbehov inom hemtjänsten görs efter en schabloni-
serad månadslön varför vissa avvikelser naturligt uppkommer.

Inför den budgetdialog som sker i april och som beskrivits ovan har förvaltningens tjänste-
män kommunicerat behov av resurser till kommunledningskontoret, dels genom framtidsav-
snittet och dels via andra kontakter med tjänstemän. I vissa fall begär kommunledningen in
kompletteringar från förvaltningen. Innan budgetdialogen stämmer förvaltningschefen av för-
slag på resursbehov med nämndens ordförande som sedan är med vid budgetdialogen. Poli-
tiska prioriteringar uppges vara tydliga och man har enats om mål för verksamheten.  Vid
våra intervjuer framkommer att det finns viss kritik från oppositionen att nämndens roll mot
förvaltningen kan förstärkas och att diskussioner kring mål och prioriteringar kan bli bättre.
Här håller inte majoriteten med, de lämnar information i den mån det är möjligt.

Budgetarbetet i praktiken

Det praktiska arbetet med planering inför kommande år börjar redan i årsrapporten med
framtidsavsnittet. Principerna för fördelning av resurserna är sedan tidigare fastställda och är
det som styr. Tidigare perioders utfall för varje enskild enhet är inte ett underlag i själva bud-
getarbetet. I de fall enheter har svårigheter med budgetföljsamheten får de enligt förvaltning-
ens centrala ekonomer stöd så att de kan hålla sig inom givna budgetramar.

Efter att kommunstyrelsens majoritet har presenterat sitt förslag i maj påbörjar tjänstemän på
omsorgsförvaltningen sitt arbete med att ta fram en internbudget i enlighet med resursfördel-
ningssystemet. Förvaltningen har ett uppstartsmöte där ledningsgruppen och förvaltningens
centrala ekonomer deltar. Detta möte har föregåtts av möten med enhetschefer som då har
en möjlighet att framföra synpunkter. De har dock ingen möjlighet att påverka budgetens to-
tala storlek då det är volymer och resursfördelningsprinciper som styr. Inom given budgetram
lägger enhetscheferna sin budget och planerar sin verksamhet. Vid några intervjuer fram-
kommer att vissa enhetschefer upplever att deras möjlighet till påverkan i princip är obefint-
lig. De ställs inför faktum, oavsett vilka behov av exempelvis utbildning som finns. Förvalt-
ningens ekonomer framhåller att då tre enhetschefer nu sitter i ledningsgruppen har påver-
kansmöjligheterna ökat och med lite framförhållning kan de också påverka principerna för
fördelning av resurser.

Vissa enhetschefer framför även kritik mot brister i fördelningen såsom att ingen ersättning
erhålls för tid att förflytta sig mellan omsorgstagare, att ersättning för så kallad dubbelbeman-
ning behöver ses över och att den schablonberäknade lönekostnaden försvårar för enhets-
cheferna. Ytterligare oklarhet som framförs är att den procentuella buffert som läggs in i be-
räkningar varierar mellan enheter och att det inte klart framgår vad som påverkar denna. Vid
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vår faktakontroll framförs av förvaltningen att kostnader för dubbelbemanning nu ersatts fullt
ut och att enheterna i övrigt ersätts med en högre schablonkostnad per timme än den fak-
tiska. På detta sätt menar man att enheterna ersätts för tid utöver faktiska hemtjänsttimmar.
Den procentuella buffert har enhetscheferna själva beslutat om och lagt in.

Omsorgsförvaltningen använder ett planeringsverktyg som kallas bemanningsbalansen. Be-
manningsbalansen är enligt uppgift frivillig för enhetscheferna att använda. Denna excelmall
utgår ifrån schemalagd tid och kan utgöra ett stöd till enhetscheferna i planering av sin verk-
samhet. Vid vissa intervjuer har framkommit kritik mot att denna mall inte är optimal, dels på
grund av den schablonberäknade månadslönen och dels på grund av att den inte av alla
känns fullt ut tillförlitlig.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

För att inte påverka grunderna i resursfördelningen försöker nämnden undvika riktade bespa-
ringskrav i verksamheten som rör den operativa verksamheten. Detta har förkommit tidigare
såsom förändringar i träffpunktsverksamheten. Besparingskrav läggs på övrig verksamhet,
exempelvis administration. Dessa besparingar har redovisats för och beslutas om av nämn-
den (ON 2015/0043 ”Utredning om den framtida inriktningen och omorganisation för om-
sorgsförvaltningen i Kalmar kommun 2015-2018). Underlaget ger en beskrivning av nuläget,
vilka åtgärder som kan vidtas och hur stora de ekonomiska konsekvenserna beräknas bli. Ut-
över denna utredning har inga övriga förslag dokumenterats. Enhetscheferna har inte fått i
särskilt uppdrag att se över vilka besparingsåtgärder som är möjliga. Budgetarbetet upplevs
från flera håll ske ”uppifrån och ner”, det vill säga budget läggs från centralt håll och fördelas
till enheterna.

Nämndens budget påverkas av åtgärder som beslutas om av kommunfullmäktige.  Vid inter-
vjuer framkommer kritik mot att vissa av dessa beslut tas utan en ordentlig och dokumente-
rad konsekvensanalys.

Förvaltningschefen och nämndens ordförande träffas regelbundet. Vice ordförande deltar
inte alltid vid dessa träffar utan har enligt uppgift uttryckt att han säger till när han behöver
information. Mot detta står uppgifter från oppositionen om att det inte är samma informations-
flöde till oppositionen som till majoriteten. Det sker en genomgång av ekonomi med opposit-
ionen som kvalitativt håller samma mått som majoritetens, men där de upplever att kvantita-
tiva uppgifter inte är desamma.

Tjänstemän vid förvaltningen tar fram en verksamhetsplan vari den ekonomiska budgeten
finns (internbudget). Detaljeringsgraden i denna internbudget uppfattas olika och har hittills
varit på en väldigt övergripande nivå. Vid våra intervjuer framkommer synpunkter på att bud-
geten nu är mindre konkret med ”färre siffror och mer text”. Förvaltningen tittar nu på andra
nämnders internbudget och funderar nu på att öka detaljeringsgraden. Vi har också vid några
av våra intervjuer noterat att den totala budgeten för året inte är känd av alla enhetschefer
vid årets ingång. Det framkommer också önskemål om ett tidigare beslut om budget per en-
het för att kunna få optimala möjligheter att infria det budgetmässiga förutsättningarna.

Vid nämndens möte i november lämnar tjänstemän information kring internbudgeten, men då
presenteras inget färdigt förslag. Den slutliga internbudgeten tas i december, och förslaget
skickas då ut tillsammans med kallelsen till mötet.

2.4. Barn- och ungdomsnämnden
Fördelning av budget till barn- och ungdomsnämnden sker utifrån en rörlig budgetram som
baseras på antalet elever och en elevpeng. Elevpengens storlek är fastställd av fullmäktige
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och baseras på undervisningstid och stadium. Antalet barn är en rörlig faktor men nämnden
upplever att det är bra precision i de bedömningar och prognoser som görs på förvaltningen.
Däremot upplever de att det inte är helt tydligt vad beloppet som fördelas per barn bygger
på, men antar att den troligtvis är baserad på historisk data, det vill säga kommunens budget
bygger på föregående år med tillägg och avdrag för kända förändringar.

Budgetarbetet i praktiken

Årsredovisningen och framtidsavsnittet är startpunkten i budgetprocessen. Vid nämndens
möte i februari föredrar tjänstemän årsredovisning, prognos, förändrade förutsättningar och
planerade budgetäskande. Ett förslag till äskande tas fram av tjänstemännen. Äskandet byg-
ger på en dokumenterad analys över förändringar och effektiviseringsmöjligheter som be-
döms föreligga. I denna analys görs även jämförelse med andra kommuner.  Nämnden får
detta förslag, diskuterar det och återkommer till tjänstemän om de förändringar de anser bör
göras.

Budgetäskandet har föregåtts av att enheterna har informerat om uppskattat elevantal inför
vår- och hösttermin. Detta sker till förvaltningsledningen, men inte till nämnden då detalje-
ringsgraden uppges hade blivit alldeles för stor. Det finns flera kontaktytor och informations-
tillfällen i form av budgetmöten och löpande resursdialoger med kontaktekonomer knutna till
förvaltningens central enhet och rektorerna. Den budgetuppföljning som sker i samband med
bokslutet ger också underlag i planeringsarbetet. Det finns även en arbetsgrupp bestående
av ekonomer och rektorer där ekonomiska frågeställningar och budgetfrågor diskuteras.
Dessa träffas vid behov.

Nämndens ordförande deltar i ordförandegruppen och fullmäktigegruppen och får därmed
information om hur arbetet med budgeten fortskrider. Innan den offentliggörs erhåller majori-
teten förslaget och har då möjlighet att uttrycka sin åsikt och att säkerställa att budgeten är i
linje med vad som diskuterats. Efter presentationen får oppositionen ta del av budgetförsla-
get som sedermera tas i fullmäktige i juni.

Vid våra intervjuer har framkommit att tidplanen kan upplevas som tight med budgetdialogen
i april och beslut om budget i juni. Ett förslag som har diskuterats är att ha flera återkom-
mande möten för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar. Detta skulle öka förståelse
byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som måste göras vilket i sin tur
skulle leda till ett effektivare och ett mer förankrat budgetförslag. Kommunfullmäktige beslu-
tar om en budget, vilken innehåller generella besparingsförslag. Det är enligt de intervjuade
bara att förhålla sig till. I vissa fall har de upplevt att det är svårare att få ett beslut om kon-
kreta åtgärder, såsom exempelvis förändringar i reducerade avgifter som skulle ge högre in-
täkter och slippa besparingar, och lättare att fatta beslut om generella krav.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Efter att fullmäktige har beslutat om budgeten arbetar tjänstemän fram en fördelning av me-
del till de olika enheterna. Det är ett flertal parametrar som påverkar budgeten såsom elev-
peng, lokalpengar, skolskjuts mm. Elevpengen som fördelas till enheterna är separata be-
lopp, därefter indelade i grundbelopp och grundbelopp med särskild beräkningsgrund (socio-
ekonomiska faktorer). Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd söks separat av varje
enskild rektor och beviljas efter behov. Beslutade tilläggsbelopp ingår i budgetramen. Re-
sursfördelningar till förskolor och grundskolor utgår ifrån principer som barn- och ungdoms-
nämnden fastställt och i detta skede deltar inte rektorerna vilket de uppger inte ha något be-
hov av. Budgetramen för enheterna är rörlig, om barnantalet stiger ökar även tilldelad bud-
get. När fördelningen har gjorts till enheterna framkommer eventuella behov av besparingar
för desamma.
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Kontinuerligt sker diskussioner med nämndens presidium för att förankra de besparingar
som måste göras, vilket ofta resulterar i en minskning av elevpeng. Budgeten bereds sedan
av majoriteten i nämnden. I intervjuerna lyfts funderingar på att hela nämnden skulle vara
med i diskussionerna för att effektivisera processen. Budgetförslaget lämnas efter framförda
förändringar tillbaka till administrationen som färdigställer förslaget och lämnar det till nämn-
den för slutgiltigt beslut.

Den slutliga fördelningen mellan enheterna läggs in i en excelfil som rektorerna upplever
som ett bra stöd. Personalbudgeten finns tillgänglig redan under sommaren och i systemet
Hypergene finns budgeten även på personnivå. Intervjuerna visar att det föreligger en trans-
parens i på vilka grunder fördelningen sker men inte de enskilda orsakerna till att vissa en-
heter tilldelas högre eller lägre resurser än andra. Dessa enskilda faktorer är inget som en-
heterna uppger sig ha behov av att veta. Faktorer för tilldelning av budget meddelas rektor
på andra sätt, exempelvis genom beräkningsunderlag för SALSA.

Besparingar läggs oftast ut med en generell procentsats av elevpengen. Detta görs efter
analys av vad förvaltningen centralt kan spara. Förvaltningen menar att, med gällande re-
sursfördelningssystem som tar hänsyn till olika socioekonomiska förhållanden, barn med sär-
skilda behov etc gör den generella procentsatsen att det ändå läggs besparingar utifrån en-
hetens särskilda förutsättningar. I vissa fall sker riktade besparingar för särskilda åtgärder.
Som exempel kan nämnas en reducering av strategiska medel, då besparingskrav istället för
att generellt fördelas ut, lades på den central nivå. Det har förekommit att enheterna har dis-
kuterat och fört fram förslag på vilka besparingskrav som skulle kunna vidtas, men att de
upplever att dessa förslag inte alltid får genomslag.

När budgetramen har fördelats per enhet inom förvaltningen är det rektor som fördelar sin
egen budget. Rektorerna styr sin egen budget och beslut om hur och var eventuella bespa-
ringar ska ske överlåts därmed till respektive rektor. Budgeten ska inom tre veckor tas upp i
lokal samverkansgrupp och av vissa enheter lämnas information även till föräldraråd. Därutö-
ver sker information till enheternas personal på bland annat arbetsplatsträffar.

2.5. Bedömning
Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten.

Kommunens resursfördelningsmodell, principerna för fördelning av kommunens resurser
mellan nämnder eller vilka komponenter som denna vilar på finns inte beskrivet i något doku-
ment. För att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördel-
ningsprinciper nedtecknas tydligare. Våra intervjuer med företrädare från förvaltningarna
stödjer denna bedömning.

Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge bra för-
utsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi gör bedöm-
ningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag och förvaltnings-
chefsgruppens arbete fullt ut. Detta grundar vi på att det då skulle vara högst osannolikt att
alla nämnder, med årets undantag hos omsorgsnämnden, får samma procentuella bespa-
ring. Våra erfarenheter från besparingsarbete är att generella och ospecificerade s.k. ”ost-
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hyvlar” i lägre utsträckning är förankrade och därmed riskerar att få sämre och mindre be-
ständiga effekter. Hos vissa nämnder kan det dessutom finnas en större potential till bespa-
ringar som kommunen kan gå miste om.

Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Kommunledningen får genom
denna dag goda förutsättningar för att skaffa underlag till kommande budgetarbete. Förut-
sättningarna förstärks av en bra struktur och att agenda och mallar skickas ut i förväg. På
detta sätt tillser ledningen att adekvat information erhålls. Vi noterar att det är tjänstemän
som styr upplägget för budgetdagen och att inga direktiv eller önskemål från kommunstyrel-
sen har lämnats. Det råder olika uppfattningar om vilka direktiv som har gått ut i samband
med budgetdagen. Oenigheten gäller var tyngdpunkten ska ligga. Utgångspunkten sägs vara
verksamheten, vilket vi bedömer vara en naturlig grund. Vi har svårt att förstå orsaken till att
uttryckligen inte ha tyngdpunkt på ekonomin, då det är en förutsättning för verksamheten.
Därtill ska noteras att kommunen själva har beslutat att ekonomi i balans är av överordnad
betydelse.

Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller omvärldsa-
nalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag mm. De fångar
även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella diskussioner med förvalt-
ningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av processen kan förtydligas och forma-
liseras i större utsträckning.

Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samtliga sin
utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk för att detta kan
leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot budget. Vi har förståelse för att
det i praktiken är ett enklare sätt att arbeta fram budgeten, och att hänsyn till utfall tas i och
med de justeringar som görs för kända och bedömda faktorer. I våra intervjuer noterar vi
dock att fokus på föregående års budget är stort och att det i några fall upplevs som en tvek-
sam utgångspunkt. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen för detta borde
en bättre dialog mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvalt-
ningar får en bättre återkoppling i budgetarbetet.

En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrädare för
att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önskemål. På detta sätt
skulle en bättre förståelse byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som
måste göras. Detta skulle i sin tur leda till ett effektivare och mer förankrat budgetförslag. Vi
ställer oss bakom detta förslag.

Vi noterar en oenighet i kommunstyrelsen kring arbetet med budgeten där företrädare för
majoriteten och företrädare för oppositionen inte är ense om hur budgeten på bästa sätt be-
arbetas.

Vi noterar vidare att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas, vilket bekräftas i våra inter-
vjuer med förvaltningar. Vi bedömer att detta bör förbättras för att ge en bättre förankring hos
nämnder och förvaltningar vilket i sin tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade
effekter av åtgärderna.

En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar kommun.
Detta mot bakgrund av att budgetdagen är i april. Vi noterar att det därefter förekommer in-
formella diskussioner men inte att budgetförslaget återremitteras till nämnderna. Enligt kom-
munallagen ska ärenden till kommunfullmäktige beredas och de som berörs ska ha möjlighet
att uttala sig om förslagen. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på
ett behov av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Detta skulle dessutom kunna
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resultera i en större acceptans och mer förankrade åtgärder. Om kommunstyrelsen i ett tidi-
gare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta dessutom vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Nämnder och förvaltningar upplever att de
har tillräcklig information för att starta upp arbetet dels beroende på att kommunen arbetar
med treårsplaner och dels för att det finns flera forum där information erhålls.

Samtliga nämnder lyfter fram framtidsavsnittet i årsrapporten som ett centralt underlag i bud-
getarbetet. Detta ses också som ett äskande av resurser inför kommande år. Socialnämn-
dens äskande inför kommande år, om än i informell form, görs av tjänstemän och behandlas
inte av nämnden. Ordförande får informationen informellt och nämnden förutsätter att detta
är i linje med beslutade mål och prioriteringar. I övriga nämnder sker en avstämning hos ord-
föranden. Vår uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.
Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till bud-
getdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som tar fram
detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi ställer oss tvek-
samma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta beslut vilket också stär-
ker vår bild av att formalisera arbetet med budget äskande/underlag.

Inom socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har intervjuerna visat att budget och
planerade åtgärder upplevs som realistiska och att de arbetats fram av enheterna som har
möjlighet att påverka. Inom omsorgsförvaltningen har framkommit synpunkter från vissa en-
hetschefer att deras möjligheter att påverka budgeten är obefintlig och att chefer ställs inför
faktum. Därtill framförs kritik mot vissa brister i systemet för resursfördelningen och att det är
en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas kan få negativa effekter på en-
heternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som åläggs dem och vi bedömer att det
föreligger ett behov av en bättre dialog och kommunikation mellan central förvaltning och en-
heterna.

Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta om budget inom social-
nämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma uppfattning i
omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken information som kan
eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget. Det faktum att det är diskussioner i
nämnden på vilken nivå internbudgetar mm tas tolkar vi som ett tecken på att transparensen
måste öka.

3. Uppföljning och rapportering

3.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppfölj-
ning. Riktlinjer för hur uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske har antagits av kom-
munfullmäktige genom beslut av verksamhetsplanen. Av anvisningen framgår vilka rapporter
som ska upprättas, tidpunkt för rapportering samt inriktningen på rapporten.

Följande rapporter upprättas:
· Ekonomirapport efter februari
· Budgetuppföljning efter april
· Ekonomirapport efter juni
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· Delårsrapport efter augusti
· Ekonomirapport efter oktober
· Årsredovisning

Ekonomirapporterna till kommunstyrelsen är på en övergripande nivå och beskriver i korthet
hur nämnderna på ett övergripande plan ligger till mot beslutad budget och beslutade åtgär-
der. Budgetuppföljning som sker efter april och i delårsrapporten efter augusti är mer detalje-
rade och redogör för nämndernas verksamhet och ekonomiska utfall samt de åtgärder som
vidtas eller behöver vidtas för att få eller bibehålla en ekonomi i balans.

Uppföljning och hantering av avvikelser hanteras främst inom varje nämnd och styrelse. Det
har inte lämnats något särskilt uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och
rapportera eventuella avvikelser. Däremot träffar ekonomienheten förvaltningsekonomerna
varje månad vilket ger ledningen möjlighet att fånga avvikelser. Nämnderna ska signalera till
kommunledningen vid eventuella avvikelser. I dessa fall begärs ytterligare analys och åt-
gärdsförslag.

3.2. Socialnämnden
Uppföljning av ekonomiskt utfall samt av beslutade besparingsåtgärder sker såväl på enhets-
nivå som på nämndsnivå. Tidpunkten och omfattningen på rapporteringen styrs av kraven på
nämndens rapportering till kommunstyrelsen. Förvaltningen har upprättat interna tidplaner
som kommunicerats med chefer inom förvaltningen.

Månadsvis fyller ekonomer i en månadsuppföljningsblankett som sammanställs till aggrege-
rad nivå. Blanketten kräver idag manuellt arbete, men bra stöd finns i redovisningssystemet.
Kommunen kommer att införa systemstöd i Hypergene för den ekonomiska uppföljningen vil-
ket kommer att förbättra och förenkla socialförvaltningens ekonomiska uppföljning. Efter
varje månadsskifte går ekonomer och ekonomiansvarig igenom sammanställningen av utfall
och avvikelser, analyserar och återför information till verksamhetschefer som sedan diskute-
rar detta med sina enhetschefer.

Kvartalsvis träffas personalutvecklare, ekonom, enhetschef och verksamhetschef. För de en-
heter som behöver mer stöd och uppvisar större avvikelser sker detta mer frekvent.

En ekonomirapport lämnas till nämnden månadsvis. Rapportering sker på en övergripande
nivå och visar avvikelse mot fastställd budget med tillhörande kommentarer per verksam-
hetsområde. Uppföljningen sker även av ett antal nyckeltal såsom antal personer, antal fa-
miljer, antal placeringar utifrån budgeterad förväntan. Efter april och augusti upprättas en
mer detaljerad budgetuppföljning i enlighet med centrala riktlinjer. Nämnden upplever att rap-
porteringen är tydlig och på en tillräckligt detaljerad nivå. Det sker även en rapportering hur
de ligger till gentemot generellt besparingskrav. Även denna upplevs som tydlig. Vid varje
möte är avdelningscheferna med och kan förklara och visa på orsaker till eventuella avvikel-
ser och vilka åtgärder som vidtas.

Vid några intervjuer framförs förbättringsmöjligheter i att utveckla indikatorer och analyser för
att få ett mer konkret beslutsunderlag som bygger på verksamhetsstatisk och fakta.

3.3. Omsorgsnämnden
Uppföljning av enheternas ekonomiska utfall sker månadsvis. Detta görs av förvaltningens
ekonomer som är knutna till varje enhet och som samlar in information och sammanställer
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rapporter till förvaltningsledningen. Vid verksamhetsuppföljningar diskuteras ekonomiskt ut-
fall, men det sker ingen formell rapportering från enhetscheferna. Rapportering till förvalt-
ningschef och administrativ chef dokumenteras.

Verksamhetsuppföljningen visar vilka enheter som behöver extra stöd. För de enheter som
uppvisar negativa avvikelser jämfört med budget tillsätts en särskild grupp som arbetar med
dessa enheter. Denna består av ekonom, förvaltningschef, administrativ chef och beman-
ningsspecialist. Ett åtgärdspaket tas fram och gruppen fördelar sedan uppgifter till de som är
rätt att hantera frågorna, exempelvis till personalspecialister gällande bemanningsfrågor. För-
valtningen arbetar även med ”best-practise” där man tar hjälp av de enheter som uppvisar
positiva avvikelser.

Enhetscheferna arbetar inte på likartat sätt med den ekonomiska uppföljningen. Beman-
ningsbalansen används, men har som ovan nämnts inte känts tillförlitlig av alla chefer.
Hypergene används av vissa, men upplevs ibland som svåranalyserad då förändringar i re-
sursbehov även påverkar tidigare perioder. Även ekonomisystemet används i uppföljningen,
men även här upplever vissa en otrygghet. Utöver osäkerheten i systemen framförs av vissa
ett behov av mer verksamhetsnära stöd från centrala ekonomifunktioner och en ökad förstå-
else för och kunskap om enheternas verksamhet. Därtill framförs ett önskemål om högre pro-
aktivitet och en mer uttalad uppföljningsfunktion från centralt håll.

Vid varje nämndssammanträde redovisar förvaltningschefen och chef för ekonomienheten en
ekonomisk rapport. Denna rapport visar utfall per verksamhetsområde med tillhörande kom-
mentarer. Utöver detta redovisas även beviljade hemtjänsttimmar, kostnader för övertid och
för timanställda samt sjuklönekostnader.

Tre gånger per år redovisas i nämnden en ekonomisk rapport inklusive måluppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen och prognosen sker per verksamhetsområde tillsammans med
kommenterar till utfallet. Redovisningen är på en aggregerade nivå, där enheternas utfall inte
framgår. I ett beslut från nämnden 2016-02-25 framgår att ekonomisk uppföljning ska ske tre
gånger per år och att redovisningen ska koncentreras till enheter som visar större underskott.
I handlingarna till kallelsen finns inga underlag för dessa enheter, de redovisas muntligen på
mötet.

Nämndens presidium upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar väl och är på rätt
detaljeringsgrad. De får en redovisning av hur utfallet ser ut och vilka åtgärder som har vidta-
gits.

3.4. Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen har en kontinuerlig uppföljning av enheternas utfall. Må-
nadsvis sker en uppföljning där skolsekreterarna registrerar aktuella månadslöner och barn-
antal i en excelfil. Beslutstödsystemet Hypergene används och vissa delar läses med auto-
matik in från redovisningssystemet. Uppgifterna stäms av mot redovisningen och kopplas
även till elevmätningar. Därtill kommer en manuell justering av mindre vanliga poster som ex-
empelvis delade rektorstjänster, gemensam rättning av prov och också av den interkommu-
nala ersättningen. Att det är en manuell justering uppges i sig vara en felkälla.

Med de nuvarande rutinerna för ekonomisk uppföljning bedömer förvaltningsledningen att de
snabbt uppmärksammar avvikelser och vidtar åtgärder. De skräddarsyr team av planeringe-
assistenter, administrativ chef, ekonom och i förekommande fall även förvaltningschefen som
ska hjälpas åt att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med underskott. De intervjuade rek-
torerna bekräftar detta och upplever att såväl månadsuppföljning, kvartalsuppföljning som
årsuppföljning fungerar mycket bra. Det finns bra nätverk och förvaltningen har satsat på
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ekonomiutbildning för att stärka rektorerna i sin ekonomiska uppföljning. Även systemstödet
har förbättras, om än att det föreligger förbättringsmöjligheter i de manuella justeringar som
görs. Vid uppkomna underskott kopplas förvaltningsledningen in och enheterna får en snabb
återkoppling och en direkt kontakt med förvaltningschefen. Ett kontrakt upprättas för att åter-
ställa befarade underskott.

Tjänstemän inom förvaltningen har framfört kritik kring användandet av resultatutjämnings-
fonderna där de upplever att de inte får tillgång till sina överskott. Detta motverkar de positiva
effekterna av en långsiktig planering.

Förvaltningsledningen rapporterar till nämnden tre gånger per år. Rapportering visar resultat
och prognos per enhet på en övergripande nivå. Nämnden anser att uppföljningen sker med
tillräckligt hög frekvens och med tillräcklig information. Den håller en hög kvalitet och kommer
i rätt tid för att kunna sätta in åtgärder om så behövs.

3.5. Bedömning
Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Det har inte lämnats något formellt
uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och rapportera eventuella avvikelser.

Enligt kommunens rutiner för rapportering av nämndernas verksamhet och ekonomi lämnas
delårsbokslut efter april månad och augusti månad med prognos för året. Efter februari, juni
och oktober lämnas mindre omfattande ekonomirapporter. Vid en situation med avvikelse
från fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Analys och återkoppling till en-
heterna sker, återkommande verksamhetsuppföljningar och möten mellan centrala förvalt-
ningen och enheterna förekommer löpande. Till de enheter som visar underskott i förhål-
lande till budgeten tillsätts mer stöd i form av grupper/team bestående av flera kategorier
såsom personalutvecklare, ekonomer och bemanningsspecialister. Vi bedömer att detta ar-
betssätt skapar möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik
har framförts hos omsorgsförvaltningen där enheterna efterfrågar mer stöd och en ökad för-
ståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika
uppföljningssystemen som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. På nämndens möten deltar avdelningscheferna. Hos
omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef och chef för ekonomienheten utfall per verk-
samhetsområde vid varje sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där en-
heternas resultat inte framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi
bedömningen att denna rapportering kan förbättras genom dokumenterade enhetsvisa upp-
följningar. Barn- och ungdomsnämnden erhåller en rapportering per enhet tre gånger per år.

Gemensamt för nämnderna är att de upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar
väl.
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4. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämn-
derna i samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk
balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Våra sammanfattande bedömningar återfinns i avsnitt 2.5 och i avsnitt 3.5

Revisionsfråga Svar

Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlin-
jer som finns?

· Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
· Vilka organ/parter medverkar i bud-

getprocessen?
· Vad ligger till grund för resursfördel-

ningen till kommunstyrelse och
nämnder?

Ja.
Processens olika steg och tidsplaner be-
döms kommunicerade med berörda parter,
nämnder, förvaltningschefer, enhetschefer
och ekonomer. Till viss del gör vi bedöm-
ningen att processen startar något sent.
Som grund för resursfördelning ligger före-
gående års budget justerad med kända för-
ändringar i demografi, volym mm.

Sker beredningen så att budgeten och even-
tuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Delvis. Vi har mötts av delade uppfattningar
om besparingskravens förankring och det
faktum att kommunen tillämpar generella
besparingskrav. Vår uppfattning är att
denna typ av besparingar tenderar att få
sämre effekt och mindre beständiga effek-
ter.

Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort
någon kartläggning av effektiviseringsmöjlig-
heter?

I enstaka fall. Granskningen har visat att det säl-
lan förekommer att verksamheterna på ett struk-
turerat sätt har ombetts lämna förslag på effekti-
viseringsmöjligheter. Därtill framkommer kritik
mot att konsekvensanalyser sällan upprättas.

Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder
för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åt-
gärder?

Ja, med viss förbättringspotential hos omsorgs-
förvaltningen där vissa enhetschefer har efter-
frågat ett bättre stöd och proaktivitet i den eko-
nomiska uppföljningen

Görs uppföljning av och rapportering till
nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Delvis. Vi har noterat att det föreligger en för-
bättringspotential i dokumentation av enhetsvisa
uppföljningar i omsorgsnämnden .

Har kommunen planerat en uppföljningspro-
cess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ja, till stora delar. Rutiner för uppföljning finns
upprättade och efterlevs av nämnderna. Förbätt-
ringspotential föreligger i att mer konkret följa
upp och dokumentera de åtgärder och aktiviteter
som beslutas om.

Finns det på verksamhetsnivå realistiska
planer för att nå målen?

Delvis. Det har i granskningen framkommit viss
kritik mot resursfördelningen som gör att budge-
ten inte till alla delar upplevs som realistisk.
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Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:

Ñ Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

Ñ Kommunstyrelsen bör på ett mer formaliserat sätt lämna direktiv och planeringsförut-
sättningar för den information som budgeten sedermera ska bygga på, och där start-
punkten är kommunens budgetdag/budgetdialog.

Ñ Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

Ñ För att öka förståelsen för resursfördelningen mellan nämnder och därmed också
skapa bättre förutsättningar för åtagandets realisering borde en bättre dialog mellan
fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får en
bättre återkoppling i budgetarbetet.

Ñ Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

Ñ Om kommunstyrelsen i ett tidigare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv uti-
från politiska mål och visioner kunde detta vara vägledande i nämndernas arbete
med sina budgetar. Vi rekommenderar därför kommunen att överväga möjligheten att
starta budgetprocessen tidigare än vad som nu är fallet.

Ñ I de nämnder där budgetäskanden inte behandlas och beslutas om av nämnden re-
kommenderar vi att så bör vara fallet.

Ñ Inom omsorgsnämnden har viss kritik framförts av brister i systemet för resursfördel-
ningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas
kan få negativa effekter på enheternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som
åläggs dem och vi bedömer att det föreligger ett behov av en bättre dialog och kom-
munikation mellan central förvaltning och enheterna.

Ñ En viss kritik har framförts hos omsorgsnämnden där vissa enheter efterfrågar mer
stöd och en ökad förståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner
sig trygga med de olika uppföljningssystemen som används. Nämnden bör även här
tillse att det finns en bättre dialog och kommunikation för att möte enheternas behov.

Ñ Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Hos omsorgsnämnden redovisar för-
valtningschef och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje
sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte
framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen
att denna rapportering kan förbättras genom enhetsvisa och dokumenterade uppfölj-
ningar.
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Bilaga 1

Intervjuade personer
1:e vice ordförande kommunstyrelsen
2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommundirektör
Budgetchef
Ekonomichef
Ordförande socialnämnden
Förvaltningschef socialförvaltningen
Ekonomiansvarig socialförvaltningen
Ordförande barn- och ungdomsnämnden
Vice ordförande barn- och ungdomsnämnden
Förvaltningschef barn- och ungdomsnämnden
Ekonomiansvarig barn- och ungdomsnämnden
Ordförande omsorgsnämnden
Rektorer vid barn- och ungdomsförvaltningen
Vice ordförande omsorgsnämnden
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Ekonomiansvarig omsorgsförvaltningen
Enhetschefer vid omsorgsförvaltningen

Granskade dokument
Kalmar kommuns budget 2016
Tidplaner för budget och bokslut
Budgetunderlag 2017-2019
Årsredovisning
Internbudgetar
Delårsrapporter
Årsrapporter


