
I

-Lpwc
Revisionsrapport

m,t/,

Granskning av styrn
o

rtr8,
ledning och uppfolj ning
inom vflrd- och
omsorgsomredet
Awiaatrergs kommun

November 2o2o

Anders Tdrnqvist

Josefin Sdderstedf



Innehflllsforteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrAgor

Revisionskriterier

Avgrdnsning

Metod

lakttagelser och bedOmningar

Overgripande inledning

Organisation

Budgetprocessen

Relevanta nyckeltal

Den ekonomiska uppfoljningens omfattning och innehAll

lakttagelser

Kunskap om orsakerna till verksamhetens ekonomiska utfall och resultat

Beddmning

De ekonomiska prognoserna som underlag f6r styrning

lakttagelser

Bed6mning

Aktiviteter och beslut avseende det ekonomiska utfallet

lakttagelser

Bedomning

Uppfdljningar och fdrbdttringsitgdrder vid avvikelser i ekonomi och verksamhet

lakttagelser

Fdrvaltningsdvergripande

tFo

Aldreomsorg

St6d och service

Bed6mning

Revisionell beddmning

Rekommendationer

2

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

7

11

11

13

14

15

15

17

17

17

19

19

19

19

19

20

21

21

22

23

-&pwc 1

NN



a

a

o

o

Sammanfattning
PwC har pi uppdrag av Atvidabergs kommuns revisorer genomf6( en granskning av
om sociala myndighetsnamnden och kommunstyrelsen sekerstaller en andamalsenlig
verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en tillr6cklig styrning, ledning och
uppfoljning av verksamheten.

Foljande revisionsfrAgor har varit styrande fOr granskningen:

Finns tillrdcklig uppfdljning till omfattning och innehall samt kunskaper om orsakerna
till verksamhetens ekonomiska utfall och resultat?

Ar de ekonomiska prognoserna dndamilsenliga och fungerar som underlag f6r en
effektiv styrning?

Agerar sociala myndighetsnamnden och kommunstyrelsen pe ett aktivt satt kring
ekonomin som ocks6 innefattar tydliga och aktiva beslut?

Gors uppfoljningar pa ett dndamilsenligt satt och leder det till forbattringsatgarder
d6 avvikelser noteras i ekonomi och/eller verksamhet?

Sammanfattningsvis visar granskningen enligt vAr bed6mning att sociala
myndighetsnamnden och kommunstyrelsen delvis sdkerstdller en indamilsenlig
verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en tillracklig styrning, ledning och
uppfdljning av verksamheten.

Bedomningen baseras p6

Att rapportering l6pande sker till ansvariga ndmnder och att rapporteringen
inneh6ller uppgifter om aktuell status och prognostiserad utveckling betraffande
ekonomin samt att det genom nyckeltal och verksamhetsmitt sker en rapportering
om status i verksamheten. Vi konstaterar att omsdttningen p5 personal i

nyckelfunktioner bidragit till brister i uppfdljningen men vi noterar att det under det
senaste halveret skett en kvalitetshojning av sivdl den ekonomiska som
verksamhetsmdssiga rapporteringen. Betrdffande kunskaperna om orsakerna till
verksamheternas utfall noterar vi att orsaker framgar till det ekonomiska utfallet inom
respektive verksamhetsomrdde. Vi efterlyser dock en f6rdjupad analys och
redovisning av de bakomliggande orsakerna och svar pA frigan "varfor". Vi noterar
aven att det finns upplevda brister i det systemstdd som ska anvandas f6r att f6lja
och folja upp verksamheten.

Att underlagen f6r prognoserna p5 enhetsnivi genom omsattningen pi
controllerfunktionen tidigare varit sv6ra att forsta och ddrmed gjort det svdrt att
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Under granskningen har intervjuer gjorts med sociala myndighetsnamndens presidium
och representant fdr oppositionen, v6rd- och omsorgsutskottets presidium och
representant for oppositionen, f6rvaltningschef och f6rvaltningscontroller,
f6rvaltningsledare samt ett urval av enhetschefer frin olika verksamhetsomreden.
Genomging har skett av styrande och stodjande dokument, granskning har gjorts av
sammantradesprotokoll.
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prognostisera en utveckling. Forutsattningarna for prognosarbetet har dock avsevart
forbattrats genom att en ny controller finns p6 plats och att en utveckling har skett av
underlagen for prognosarbetet samt aven den rapportering som gdrs till iforsta hand
vird- och omsorgsutskottet. Vi noterar even att prognoserna regelbundet tas upp
och diskuteras pa fdrvaltningens ledningsmdten.

Att kommunstyrelsen enligt reglementet ansvarar for utforande av
omsorgsverksamhet av aldre och funktionshindrade samt stod och behandling inom

sociatjanstens omride. N6gra konkreta beslut om atgarder fren kommunstyrelsen
framgir inte av de granskade sammantradesprotokollen frAn augusti 2019 till
september 2020. Det framgAr dock att vird- och omsorgsutskottet regelbundet
rapporterar ekonomiuppfoljning samt de itgdrder som vidtagits i f6rvaltningen for att
minska underskottet. Aven sociala myndighetsnamnden rapporterar om sina
effektiviseringar och besparingar for att minska omkostnader inom f6rvaltnrngen.

Att uppfdljningarna och rapporteringen av dessa fdrbattrats under den senaste tiden
och att beslut om atgarder tagits av vird- och omsorgsutskottet och pA

fdrvaltningsnivS. Fdrbettringsatgdrder har vidtagits sivdl organisatoriskt som
betraffande riktlinjer och arbetssat. Atgarder iterstir dock nar det galler att forbattra
mojligheterna till bra systemstod f6r att sakra kvaliteten i rutiner och processer.
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Inledni.rg
Bakgrund
Av kommunallagen framgAr att kommunens nimnder skall ha kontroll 6ver sin
verksamhet. Detta innebdr att namnderna sjalva ansvarar for aft ha en indamilsenlig
styrning, uppfoljning och kontroll sA att verksamheten bedrivs p6 ett effeKivt satt och att
det finns s6kra rutiner som f6rhindrar f6rlust f6r kommunen och sakersteller att
redovisningen ar rattvisande.

F6r att kunna f6lja verksamhetens utveckling kring produktion, kvalitet och ekonomi som
grund f6r politiska beslut ar det vasentligt att tillracklig information ien struKurerad form
efterfrAgas av ndmnden samt att namnden anvander denna information som en grund i

sitt beslutsfattande. Tydliga nyckeltal ar viktigt for att kunna fOlja verksamheten.

I Atvidabergs kommun har sociala myndighetsnamnden ansvar f6r myndighetsut6vning
gentemot enskilda med stod av bland annat sociaftjans agen (SoL), lagen om stod och
service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vird av unga (LVU) och lagen om
vard av missbrukare (LVM). Ndmnden ansvarar aven f6r tillstind enligt alkohollagen. Ett
utskott finns inrattat under kommunstyrelsen - vard-och omsorgsutskottet - som har
ansvar for v6rd- och omsorgsomrddet och bereder arenden infor
kommunstyrelsen/fullmdktige.

vird- och omsorgsforvallningen verksteller beslut fran sociala myndighetsnamnden och
arbetar med dldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsattning och individ-
och familjeomsorg.

Namndorganisationen med utskott under kommunstyrelsen och en myndighetsnamnd
inneber att utskottet, formellt sett kommunstyrelsen, far ta ekonomiskt ansvar for de
beslut myndighetsnamnden fattar. Tjdnstemannaorganisationen ar samma for bada
enheterna.

Syfte och revisionsfrigor
Den overgripande revisionsfrigan och syftet med granskningen ir att besvara om
sociala myndighetsnamnden och kommunstyrelsen sakerstaller en endamalsenlig
verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en tillracklig styrning, ledning och
uppf6ljning av verksamheten.
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Verd- och omsorgsfdrvaltningen redovisadef er 2019 ett underskott pi 17,3 mnkr.
Prognosen fbr Ar 2020 dr enligt delarsrapporten 111-3118 ett underskott om 5,5 mnkr.

De fortroendevalda revisorerna i kommunen har mot denna bakgrund i sin riskanalys
bed6mt styrning, ledning och uppfdljning av vArd- och omsorgsverksamheten som ett
angeleget granskningsomr5de.

F6r att besvara den 6vergripande revisionsfrigan har f6ljande revisionsfrigor varit
styrande fOr granskningen:
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a Finns tillracklig uppf6ljning till omfattning och innehell samt kunskaper om orsakerna
till verksamhetens ekonomiska utfall och resultat?

Ar de ekonomiska prognoserna dndamilsenliga och fungerar som underlag fOr en
effeKiv styrning?

Agerar sociala myndighetsnamnden och kommunstyrelsen p6 ett aktivt satt kring
ekonomin som ocksa innefattar tydliga och aKiva beslut?

Gors uppfdljningar pa ett andamalsenligt satt och leder det till forbattringsatgerder
d6 awikelser noteras i ekonomi och/eller verksamhet?

Revis ionskriterier
Granskningen har sin utgangspunkt i nedanstaende revisionskriterier:

Kommunallagen (2017:725) 6 kap

Lokala styrdokument

Avgrlnsning
Granskningen avgransas till sociala myndighetsnamndens och kommunstyrelsens
ansvar for vird- och omsorgsomradet.

Sociala myndighetsnemnden behandlar kommunens uppgifter avseende
myndighetsutovning mot enskild inom socialtjanstens omride.

Kommunstyrelsen har ansvar for utfdrande av omsorgsverksamhet av dldre och
funktionshindrade samt stdd och behandling inom socialtjanstens omrAde.
Kommunstyrelsen har ansvar f6r kommunens flyktingmottagande. Under
kommunstyrelsen sorterar organisatoriskt v6rd- och omsorgsforvaltningen.

Metod
Granskningen har genomfdrts genom:

. Analys av styrande dokument iform av mal, budget, delArsrapport, arsredovisning,
riktlinjer, rutiner mm.

r lntervjuer har genomforts med:

- Sociala myndighetsnamndens presidium och representant f6r oppositionen

- Vird- och omsorgsutskottets presidium och representant f6r oppositionen

- Fdrvaltningschef och f6rvaltningscontroller

- F6rvaltningsledare fran fdrvaltningsledningens stab

- Ett urval av enhetschefer frAn olika verksamhetsomrAden

o Ekonomi- och volymuppgifter har efterfr6gats och analyserats.

o De intervjuade har haft mdjlighet att lamna synpunkter pa ett rapportutkast.
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Iakttagelser och bedomningar
6vergripande inledning
I fdljande avsnitt redog6rs fdr f6rvaltningens organisation, den 6vergrlpande ekonomiska
styrningen avseende budgetprocessen samt en jamforelse av relevanta nyckeltal f6r
Atvidabergs kommun och andra jamforande grupper.

Organisation
VArd- och omsorgsfdrvaltningen har under 6r 20'19 genomgatt en omorganisation.
Fdrvaltningen bestAr av tre huvudverksamheter. En av huvudverksamheterna ar
Myndighetsutdvning ddr all myndighetshandldggning utovas inom ekonomiskt bist6nd,
vuxenvArd, barn och familj samt bistandsbed6mning f6r eldre och funktionsnedsatta. En
annan huvudverksamhet dr Aldreomsorg ddr bistAndsbeslut verkstalls genom
exempelvis hemtjdnst eller sarskilt boende (SABO). Den sista huvudverksamheten dr
Stbd och seryrbe som verkstdller bistindsbeslut som fattats inom SoL och LSS
betraffande exempelvis personlig assistans, fritids- och dagverksamhet, korttidshem,
grupp- och stddboende samt daglig sysselsattning.

Vid intervjuerna framgAr att det under de senaste iren varit en stor omsdttning pi
nyckelroller som f0rvaltnrngschef och controller. Det uppges att nuvarande
fdrvaltningschef har haft sin roll i ett och ett halvt Ar och att det under de senaste tva
aren varit fyra olika controllers med arbetsuppgift mot forvaltningen. I intervjuer framgar
att det funnits brister i stodet mot enhetschefer med anledning av denna
personalomsattning.

Frin och med budgetarbetet infor ar 2021 tillampas kommunens nya styrmodell som

beslutats av kommunfullmaktige. Styrmodellen innebdr att kommunens budgetarbete
inleds med att kom munledningsforvaltningen redogor for planeringsforutsattningar for
den kommande budgetperioden. Uppdraget till kom munledningsforvaltningen ar att

belysa relevanta f0rutsattningar som underlag for kommunfullmektige och

kommunstyrelse och att g6ra bedomningar om kommunens overgripande m6l, uppdrag

samt budgetramar for verksamheten de kommande Aren.

Efter framtagandet av planeringsforutsettningarna inklusive planeringsram fortsatter
arbetet med att ta fram forvaltningsspecifika planeringsforutsattningar som sedan blir

_l- 6
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I dagslaget flnns elva enhetschefer under forvaltningschefen. Tidigare fanns ytterligare
ett chefsled med omrideschefer som i och med omorganisationen togs bort.
Enhetscheferna, forvaltningschefen och delar av forvaltningsledningens stab inger i

fOrvaltningens ledningsgrupp. I samband med ny organisation har tv6 roller som
f6rvaltningsledare inrattats. Fdrvaltningsledarna ingdr i forvaltningsledningens stab. En
av f6rvaltningsledarna har, idagsldget, fokus p6 kvalitetssakrande av avtal och
upphandlingar vilket syftar till en 6kad kontroll och forutsegbarhet av forvaltningens
kostnader. Den andra forvaltningsledaren har i uppdrag att bland annat minska
sjukfr6nvaron iforvaltningen. Kommunens arbetsmarknadsenhet AME overgick ocks5
under mitten av dr 2019 till Samhallsbyggnadsforvaltningen f6r att i budget 2020 aven
ekonomiskt tillhdra denna.
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underlag f6r den budget som fdreldggs i oktober, forst fdr stallningstagande f6r
kommunstyrelsen, och sedan f6r kommunfullmaktige.

Vid intervjuerna framgAr att flera intervjupersoner anser att forvaltningens verksamhet
varit felbudgeterad under flera 5r. Budgeten har inte varit realistisk utifr6n att tidigare 6rs
kostnader overstigit det kommande arets budget. Det uppges att den nya styrmodellen
syftar till att oka politikernas delaktighet och engagemang i budgetarbetet. Forvaltningen
tar fram forvaltningsspecifika planeringsforutsettningar till utskottet som far fordela
budgetramen p6 verksamheterna utifrAn politiska prioriteringar. I Srets budgetprocess
har f6rvaltningen f6tt besked om att den preliminara budgetramen f6r Ar 2021 dr 7 mnkr
hogre en er 2020 vilket uppges enbart tecka kostnaderna for lonerevisionerna. Ett
arbete pAgAr enligt intervjuerna med att kostnadseffektivisera for att fa budget och

verksamheternas kostnadsutfall att ga ihop.

Det framgAr ockse av intervjuerna att flera enhetschefer inte upplever sig delaktiga i

budgetprocessen. De far en budget att fdrhAlla sig till och sen aterstar att fors6ka
kostnadsanpassa och effektivisera verksamheten. Nagra av de intervjuade uppger dock
att de tidigare ar upplevde sig som mer delaktiga de de fick uttala sig om vad som ar ett
realistiskt prognostiserat utfall inom deras enhet. Detta forfarande uppges ge stdrre
f6ljsamhet till budget da motivationen att folja budgeten Okar da de sjalva varit delaktiga
iframtagandet.

Vi uppfattar frAn intervjuerna att det finns en medvetenhet kring detta och att det arbetas
fdr att skapa stdrre delaktighet. Det uppges att nasta steg if6rvaltningens
budgetprocess dr att enhetscheferna tilldelas en ram for att sjelva fordela denna i srn

egen budget. I intervjuerna uttrycks aven att kommunen har en statisk budgetprocess
der upprakning och besparing sker med en viss procent p6 f6regAende ars budget. I

granskningen framgAr en onskan av en mer dynamisk budgetprocess dar storre hansyn
tas till fdrandring i omvarldsfaktorer sasom exempelvis den demografiska utvecklingen.

I intervjuer med enhetschefer framgAr att enheter som gar med 6verskott f6r parera det
underskott som IFO redovisat under flera Ar. Vi uppfattar att det finns en frustration Over
att behdva skara ner i fungerande verksamheter som redan har en negativ
kostnadsawikelse.

Ett satt att jemfdra kommunens strukturella forutsattningar inom olika
verksamhetsom raden ar att se pA referenskostnadskvoten. Detta nyckeltal innebar att
referenskostnadenl for respektive verksamhetsomr6de i kommunen ar dividerat med
referenskostnaden for verksamhetsomradet i riket (kr/inv).

Vdrden over 100 visar pe en hogre referenskostnad en riket och vdrden under 100 pi
en lagre referenskostnad. Sammanfattningsvis innebar detta att varden over 100
indikerar att kommunen har tuffare strukturella forutsattningar en riket i stort. Nedan
tabell visar Atvidabergs kommuns struKurella f6rutsattningar inom lFO, LSS och
6ldreomsorg.

1 Referenskostnad ar den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamhet till en
genomsnittlig kostnadsniva och med hansyn till de egna strukturella faktorerna.
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For Atvidabergs kommun kan vi se att de strukturella fdrutsdttningarna dr tuffare inom
dldreomsorgen iin i de andra verksamhetsomridena, IFO och LSS.

I nedan tabeller redovisas nettokostnadsavvikelse2 f6r lFO, dldreomsorg samt
funktionsnedsdttning LSS i Atvidabergs kommun ijdmforelse med foljande grupper:

liknande kommuner avseende verksamhetsomride (bygger pA viktning 70%
referenskostnad 30% befolkning)
kommungruppsindelning SKR; pendlingskommuner ndra st6rre stad
Alla kommuner - ovdgt medelvdrde for alla kommuner som har statistik avseende
aktuellt nyckeltal
Ostergotlands ldns kommuner

2 Nettokostnadsawikelse dr awikelse i

126.9

94.3 97,787,2

72,8 74,7

-lhpwe

procent mellan kommunens nettokostnad och referenskostnad.
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lnom IFO har nettokostnadsavvikelsen 6kat over tid och ar 2019 kan vi se en
kostnadsavvikelse som innebar att kostnadslaget er 56,2 procent dyrare en statistisk
f6rvantat, noteras bor har att arbete pigdr med att f6rsdka hitta eventuella felkdllor i

inrapporteringen av uppgifter. Ar 2016 hade Atvidaberg en negativ kostnadsawikelse
vilket innebdr ett lagre kostnadsvarde dn statistiskt f6rvdntat, d6refter har en kraftig
dkning skett av nettokostnadsavvikelsen. I del6rsrapport 2020 anges att malet om att
bedriva IFO kostnadseffektivt inte dr uppnAtt da nettokostnadsawikelsen 6kat mot
foregAende Ar.

3 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad for individ- och famil
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lnom verksamhetsomridet dldreomsorg kan vi se att kommunen har en negativ
kostnadsavvikelse vilket innebdr att det f6religger ett ldgre kostnadsvdrde dn statistiskt
forvdntat. Atvidaberg har det ldgsta vdrdet Ar 2019 i jdmfdrelse med 6vriga jdmf6rda
grupper. Detta trots att de strukturella forutsdttningarna dr tuffare dn riket. I

delArsrapporl2020 anges att mAlet om att bedriva dldreomsorgen kostnadseffektivt dr
uppnitt d6 nettokostnadsavvikelsen minskat mot fdregiende ir.

4 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad f6r Sldreomsorg, kr/inv
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lnom LSS har Atvidaberg en negativ nettokostnadsavvikelse vilken ocksa 6kat under
Aren 2016-20'19. I delArsrapport 2020 anges att malet om att bedriva LSS-verksamhet
kostnadseffektivt dr uppnitt eftersom nettokostnadsavvikelsen minskat mot fdregeende
Ar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ar inom IFO som Atvidabergs kommun
sticker ut trots att de strukturella forutsattningarna statistiskt sett ar battre an riket i stort
I de 6vriga verksamhetsomr6dena; dldreomsorg och LSS har kommunen lagre
kostnader i jamforelse med de ovriga liknande kommunerna.

Den ekonomiska uppfoljningens omfattning och innehill
Revisionsfrdga: Finns tillrdcklig uppfdljning tiil omfattning och innehe samt
kunskaper om orsakerna till ve*samhetens ekonomiska utfall och resultat?

Enligt kommunens styrdokument om god ekonomisk hush5llning6 ska grad av
mAluppfyllelse, bAde vad galler verksamhet och ekonomi, redovrsas i delArsrapport och
Srsredovisningen. I arsredovisningarna f6r iren 2018 och 2019, under avsnitt vard- och
omsorgsfdrvaltning, fdljs ekonomin upp inom verksamhetsomrAdena dldreomsorg,
handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, AME och integration (2018) och AME
(2019) samt gemensam administration. I delarsrapporten 2020 fdljs ekonomin upp

1',l

E
0,0

Awraoqc

5 Awikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad fdr LSS, kr/inv.
6 Atvidabergs kommun, Kommunledningsfdrvaltningen: God ekonomisk hushe ning. Styrdokument..
Fasbtellt av Kommunfullmaktige 2016-06-15 S 70. Dnr: 2016-00414/003
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genom prognostiserat utfall aven avseende forsorjningsstdd. AME dr ej med p6 grund

av 6verflytt till samhallsbyggnadsf6rvaltningen. I delSrsrapporten gors aven en

budgetuppf6ljning avseende u$all under perioden p6 ndmndsnivA. En kortfattad

redogorelse f6r orsaken till prognostiserat utfall per verksamhetsomriden ldmnas i

delarsrapporten.

Varje mdnad upprattas ocksa en f6rvaltningsovergripande minadsrapportT, dar det

ekonomiska laget samt relevanta nyckeltal i urval redovisas. Rapporten delges, enligt

dokumentet, vard- och omsorgsutskott, social myndighetsnamnd, forvaltningens

ledningsgrupp samt kommundirekt6r.

MAnadsrapporten innehiller:

- Ekonomiskt utfa far aktuett mAnad och prognos f')r innevarande 6r uppdelat pi
aldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg' f0rs6rjningsst6d,

gemensam administration, effektivisering/besparing/bidrag
- Antal placeringar per mdnad och 6r samt medeltabmett far det innevarande eret

uppdelat pe familjehem barn och ungdomar, institutionsvArd barn och unga'

konsulentst6tt familjehem, extern 6ppenvArd och institutionsvdrd vuxna

- Kostnader fdr placeringar per Ar samt prognos fdr det innevarande 6ret, uppdelat pd

familjehem barn och ungdomar, institutionsvird barn och unga, konsulentstott

familjehem, extern oppenvard och institutionsv6rd vuxna

- utfatt f6r kostnader f6r placeringar per manad och medeltalsm,ft f6r det innevarande

6ret uppdelat pA familjehem barn och ungdomar, institutionsvird barn och unga'

konsulentstott familjehem, extern dppenvArd och institutionsv6rd vuxna

I menadsrapporten finns aven data som genererar ett diagram som visar utbetalt

ekonomiskt bistand, antal hushall och antal bidragsmottagare. Vidare anges beldggning

pa korttidsboende aldreomsorg, s6rskilt boende, hemtianst, gruppbostader och

servicebosteder. slutligen redog6rs f6r f6rvaltningens s.iukfrSnvaro for aktuell manad

och i relation till f6regaende manader samt Ar 2018 och 20'19'

Av protokollsgranskning av vird- och omsorgsutskottets sammantradesprotokoll under

januari 2o2o till juni 2020 framg6r att det ges en ekonomisk uppfoljning varje manad frSn

iebruari till juni. ljanuari ges ingen ekonomisk uppfoljning de arbete med bokslutet fdr

2olgpagar.lprotokollsgranSkningavkommunStyrelsenssammantradesprotokollfrin
augusti 2019 till september 2o2O framgar att ekonomiuppfoljning sker regelbundet vid

alla sammantraden. Vid varje sammantrade ldmnar bade sociala myndighetsndmnden

och v6rd- och omsorgsutskottet information till kommunstyrelsen fr5n deras senaste

Sammantrade.Fleraavdessainformationspunkterharberortdenekonomiska
situationen och de atgarder som utfors.

vid intervjuerna bekrdftas att politiken far en m6nadsrapport frSn forvaltningen. Det finns

ocksa ett Arshjul som arbetats fram f6r vird- och omsorgsutskottet, detta f6r att

tydligg6ra strukturen f6r varje sammantrede. Vidare uppges att sociala

myndignetsnamnden har fAtt ut6kad ekonomisk uppf6ljning under det senaste aret och

att vArd- och omsorgsutskottet far en mer detaljerad uppf6ljning OrdfOrande fran de

7 Atvidabergs kommun: Mdnadsrapporl verd- och omsorgsfoNaltningen. Datum for

sammantrade vArd- och omsorgsutskott 2020-06-1 0'
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bida instanserna har ockse borjat narvara vid varandras sammantreden f6r att fe en
mer komplett bild av situationen och det ekonomiska laget. Formellt har sociala
myndighetsndmnden ansvar for de myndighets- och individbeslut som tas medan vArd-
och omsorgsutskottet, under kommunstyrelsen, ansvarar fdr det ekonomiska utfallet.
Det uppges att den ekonomiska uppfoljningen paverkats av att det varit stor omsattning
pA rollen som controller. Till foljd av detta har strukturen pa den ekonomiska
uppfoljningen forandrats over tid och det har inneburit en bristande kontinuitet i

uppfdljningen.

Ekonomisk uppf6ljning av respektive enhet sker minadsvis di f6rvaltningschef,
controller och respektive enhetschef trdffas f6r att f6lja upp utfallet av den avslutade
minaden. Controller tar fram underlagen och analys av utfallet sker av enhetscheferna
och vid behov med stdd av controller. Det uppges att det 6verlag finns en stor
ekonomisk medvetenhet dd den ekonomiska situationen pa senare Ar prdglat all
verksamhet i fdrvaltningen.

Vi uppfattar fr6n intervjuerna att det finns en frustration 6ver de verksamhetsmal som

finns inom fdrvaltningen. Det upplevs inte att de mal som finns idag motiverar till
fordndring eller till foljsamhet av budget da budgeten i flera fall kan vara overskriden
under 6rets forsta mSnader. Detta d6 budgeten inte anses vara realistisk utifr6n den
verksamhet som bedrivs. Vissa mAl uppges inte kunna uppfyllas och det saknas ofta en
tanke om hur milen ska uppfyllas. Milen upplevs formulerade utifran vilken statistik
som kan inhdmtas pA nationell niv6. Vi uppfattar frin intervjuerna att det finns en
6nskan frin verksamheten/fdrvaltningsorganisationen om att politikerna ska ge tydligare
prioriteringar och vegledning i vad som ska prioriteras och aven hur forvaltningen ska ne
de uppsatta malen.

Kunskap om orsakerna till verksamhetens ekonomiska utfall och resultat
I delArsrapport for augusti 2020 framgar en budgetavvikelse pa minus 9,3 mnkr fdr
perioden fOr vard- och omsorgsforvaltningen och en prognostiserad budgetavvikelse pa

helAret p6 minus 5,5 mnkr. IFO star f6r den storsta prognostiserade awikelsen med
minus 8,5 mnkr vilket uppges bero pa hdgre kostnader fOr placeringar en budgeterat.
Fors6rjningsstod prognostiserar en budgetavvikelse pA minus 1,9 mnkr vilket uppges
bero pA att bidragen okat mer dn budgeterat. Gemensam administration prognostiserar
en budgetawikelse pA minus 2 mnkr vilket uppges bero pa lagre intaKer an budgeterat.
Aldreomsorgen deremot prognostiserar ett overskott pA 3,9 mnkr efter effektiviseringar
och handikappomsorgen prognostiserar att f6lja budget. I delarsrapporten finns aven
angivet att flera handlingsplaner f6r olika typer av effektiviseringar ar framtagna och
genomfors for att minimera arets underskott. Dessa atgirder ingir i det prognostiserade

utfallet. Statligt bidrag for merkostnader f6r covid-19 om 3 mnkr anges som
besparing/effektivisering och reducerar det prognostiserade resultatet till -5,5 mnkr.

8 Atvidabergs kommun: Arsredovisning 2078. Faststalld av Kommunfullmaktige 2018-05-29 S 64
Dnr: 2019-00181.
e Atvidabergs kommun: Arsredovisning 2079. Faststalld av Kommunfullmaktige 2020-05-27 S 58
Dnr. 2020-00192042.
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I arsredovisningarna for 20188 och 2019e redovisas att vard- och omsorgsfdrvaltningen
har en negativ budgetawikelse pa 13 mnkr respektave 17 mnkr. Underskottet anges i

arsredovisning 2018 till stora delar vara relaterat till hogre kostnader an budgeterat fOr
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hemtjanst samt externa placeringar. Bidragen for ensamkommande barn har minskat
kraftigt men kostnadssidan har inte foljt med isamma takt. I meluppfoljningen anges att
individ- och familjeomsorg, LSS och aldreomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt. I

mAluppfdljningen redovisas att melet dr uppfyllt f6r LSS och dldreomsorg medan
nettokoslnadsavvikelsen har okat fren foregaende dr vad gdller IFO varf6r milet ej
bedoms uppfyllt. For ar 2019 anges even har att underskottet till stor del ar relaterat tlll
hdgre kostnader an budgeterat f6r externa placeringar. Handikappomsorgen, IFO och
gemensam administration redovisar en negativ budgetavvikelse. Miluppf6ljningen
redovisar att nettokostnadsawikelsen inom IFO och Aldreomsorgen har 6kat, medan
nettokostnadsavvikelsen inom LSS har minskat mot fdreg6ende ar men ej nAtt malet.

I Arsredovisning 2019 framgAr att IFO har hogre kostnader dn budgeterat f6r
institutionsplaceringar inom barn/unga samt vuxenverd. En bidragande orsak till detta er
att socialtjansten fatt 6kade krav angaende rattigheter och skydd f6r barn och unga.
Kommunen har mdtt nya utmaningar iform av hedersvAld, som blivit en placeringsorsak
som Atvidaberg inte tidigare haft. MAlet inom IFO:s myndighetsutovning med att minska
antalet placerade barn, unga och vuxna och dirmed ockse senka kostnaderna har
darfdr inte kunnat uppnis.

I granskade sammantradesprotokoll for kommunstyrelsen och vArd- och
omsorgsutskottet lyfts framst lFo.s placeringar och okning av utbetalning av ekonomiskt
bistAnd som orsaker till den negativa budgetawikelse som v6rd- och
omsorgsforvaltningen redovisar.

Vid intervjuerna framgir att det finns en hog medvetenhet om de ekonomiska
sv6righeter som rider. Genomgaende finns en bild av att det dr lFo och placeringar
inom enheten som er den stdrsta ekonomiska utmaningen men iiven att
fdrs6rjningsst6det 6kar. Forvaltningens struktur uppges tidigare ha varit otydlig med
omsettning p6 nyckelroller som gjort att styrningen blivit ineffektiv. Vi uppfattar fran
intervjuerna att handldggare inom fdrvaltningen inte har haft den stottning och de
riktlinjer de behdvt. Klienternas behov har varit omfattande och komplexa varfor ett
omhendertagande mdnga g5nger varit det enda alternativet. Rutiner fdr detta uppges
finnas p6 plats. Flera intervjupersoner namner att ledningen nu pab6rjat ett grundarbete
med ny organisation och struktur. Vidare uppges att viss uppf6ljning varit eftersatt da
f0rvaltningen inte haft verksamhetssystem och kvalitetsledningssystem som st6djer
uppfdljning. P6 grund av brist i systemstod kan efterfragad statistik ta lang tid att samla
in d6 det ibland maste ske manuellt. En implementering av ett kvalitetsledningssystem
har pSbdrjats men ar i dagslaget i vantelage vilket lett till frustration. lnom lFo finns
inget kvalitetsledningssystem idag vilket er onskvart f6r att sakerstalla rutiner och
processer ur rattssekerhetssynpunK. Dokumenterade rutiner och rikflinjer finns dock till
en del istddsystemen "Kompassen" och "rutiner A-O,, men arbetet med att samla
dokumentationen i ett kvalitetsledningssystem ar under uppbyggnad. En eftersatt
ekonomrsk uppfoljning leder ocksi till en ineffektiv styrning.

VAr beddmning er att revisionsfragan om det finns tilhiicklig uppf6ljning lill omfattning
och innehell samt kunskaper om orsakerna till verksamhetens ekonomiska utfall och
resultat ar delvis uppfylld.
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Vi grundar beddmningen pa att rapportering sker lopande till ansvariga nemnder och att
rapporteringen innehaller uppgifter om aktuell status och prognostiserad utveckling
betraffande ekonomin samt att det genom nyckeltal och verksamhetsmatt sker en
rapportering om status iverksamheten. Vi konstaterar att omsettningen pa personal i

nyckelfunktioner bidragit till brister i uppfdljningen men vi noterar att det under det
senaste halviret skett en kvalitetshojning av s6vdl den ekonomiska som
verksamhetsmassiga rapporteringen.

Betraffande kunskaperna om orsakerna till verksamheternas utfall noterar vi att det av
sammantredesprotokoll och redovisningar idel6rsrapport och Arsredovisning
6vergripande framgdr orsaker till det ekonomiska utfallet inom respektive
verksamhetsomrAde, exempelvis att det inom IFO beror p6 okade kostnader for
placeringar och fdrsorjningsstdd. Vi efterlyser dock en fordjupad analys och redovisning
av de bakomliggande orsakerna och svar pi frdgan "varf6r". Under intervjuerna
redogors fdr orsaker till utvecklingen inom flera verksamhetsomrAden och denna
kunskap menar vi kan dokumenteras och formedlas till ansvariga politiker for att
ddrigenom vara underlag f6r vdlgrundade beslut om atgarder.

Vi noterar aven att det finns upplevda brister i det systemstod som ska anvandas for att
fdlja och fOlja upp verksamheten. Vi menar att det ar av vikt att arbetet med att
rmplementera ett fungerande systemstod prioriteras s6 att forbattrade forutsattningar
skapas for uppfoljning och ddrmed even en forbattrad styrning av verksamhet och
ekonomi.

De ekonomiska.prognoserna som underlag ftir styrning
Revisionsfrega: Ar de ekonomiska prognos*na Sndamdlsenliga och fungerar
som underlag f6r en effektiv styming?

_1"

I budget 20'1910 framgAr att budgeten fdr placeringar av barn och unga, samt hur m6nga
vuxna som dr r behov av institutionsvard dr svir att prognostisera. LikasA dr det svart att
gora en prognos for hur manga hushAll som kommer uppbara forsorjningsst6d under
2019.

Enligt vArd- och omsorgsutskottets sammantrddesprotokoll for januari till och med mars
2020 ldmnas inga ekonomiska prognoser. Vid sammantredet i aprll visar
ekonomiuppfoljningen pa ett underskott jamfort med budget p6 cirka sju miljoner kronor.
Merparten av underskottet beror pi placeringskostnader inom individ- och
familjeomsorgen. Av protokollet framgir ocksi att vard- och omsorgsf6rvaltningen
kommer att se 6ver vilka mojliga effektiviseringar som kan goras i verksamheten och att
verd- och omsorgsutskottet vill ha effektiviseringsatgarderna redovisade skriftligt. Vidare
Onskar utskottet att individ- och familjeomsorgen frAn och med maj m6nads
sammantrade ska sdrredovisas i den ekonomiska redovisningen.

Vid sammantradet i maj lemnas enligt protokollet bland annat information om att
Arsprognosen, som baseras pa utfall till och med mars manad, visar ett underskott om
8,2 mnkr jamfort med budget. Underskottet ar fdrdelat pa individ- och familjeomsorg C

10 Atuidabergs kommun: Budgel 2019. Faststalld av kommunfullmaktige 2018-11-28 5129. Dnr:
2018-007 04
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3,8 mnkr), forsorjningsstod (-2,4 mnko och administration C2 mnkr). Det framg6r ocksA
att verd- och omsorgsforvaltningen har i uppdrag at"framta ytterligare Atgdrder fdr aft
minska avvikelsen. Atgarderna kommer att genomfdras via effektiversinger, besparingar
och bidrag och berdknas ge ett positivt resultat om 5,7 miljoner kronor. Fdrutsatt aft
fONaltningen klarar av att genomfdra kostnadsittgdrderna kan underskottet inom vArd-
och omsorgsforvaltningen minskas till 2,5 miljoner kronol' .

Av protokollet for sammantrad et i juni lramgAr att forvaltningen lamnar rapport som
beskriver aktuellt ekonomiskt lege samt ett urval av nyckeltal, baserat pA utfall per maj
manad. Manadsrapporten visar det prognostiserade utfallet fdrdelat per
verksamhetsomride, enligt f0ljande; dldreomsorg (+3,2 mnk0, handikappomsorg (0),
individ- och familjeomsorg C5,2 mnkfl, fclrsorjningsstdd C1,9 mnkfl, administration (-1,7
mnkr) samt effektivisering/besparing (+3,1 mnkr). Jamfdrt mot budget redovisar vArd-
och omsorgsforvaltningen totalt en awikelse p6 minus 2,5 miljoner kronor. Aven antal
placeringar och kostnader for placeringar prognostiseras i rapporten.

Vid sammantradeli septemberldmnas f6rvaltntngsovergripande minadsrapport som
beskriver det ekonomisk laget samt relevanta nyckeltal i urval. Prognosen visar ett
fortsatt underskott pa ca 5,5 mnkr. Det framg5r ocksA att arbetet med att nA en budget i

balans inriktas mot att losa behov av placeringar pi hemmaplan och att standigt jobba
med att losa individ- och familjesituation pA hemmaplan/i hemkommunen.

I kommunstyrelsens sammantrddesprotokoll framgAr ekonomisk prognos f6r hela
kommunen och utfallet redovisas pi f6rvaltningsniv6. Sociala myndighetsnemnden
uppger att de fAr prognoser da de tar del av den ekonomiska uppfoljningen. I

delarsrapport augusti 2020 prognostiseras ett resultat p6 -5,5 mnkr i budgetavvikelse for
hela f6rvaltningen. Prognos gdrs aven per verksamhet och IFO dr den verksamhet som
har storst budgetawikelse med -8,5 mnkr. Forklaringen till IFO:s prognos ar att det
genomforts fler placeringar dn budgeterat.

Vid intervjuerna framgar att ekonomiska prognoser borjar sammanstellas fran mars-april
och under resten av aret i samband med manadsavstemning med controller f6r
respektive enhet. Aven p6 ledningsgruppsmoten tas prognoser upp f6r att fa en
helhetsbild av forvaltningen. Vidare framgar att det dr skillnad i komplexitet mellan de
olika enheterna nar det galler att prognostisera utfall. lnom aldreomsorgen och stod och
service uppges det vara lattare att prognostisera kostnader. lnom LSS har en prognos
6ver framtida behov av boende gjorts som bland annat visar att det finns behov av ett
nytt Lss-boende f6r att undvika att kommunen ska behova kopa boendeplatser fr6n
andra kommuner. lnom lFo ar det svarare att gora prognoser da det kan ske fler akuta
hdndelser som kan leda till exempelvis placeringar. Det finns en uppfattning om att da
det varit svart att forutse antal placeringar och kostnader f6r dessa har budgeten blivit
lig fdr detta och darmed inte helt realistisk, medan de enheter som ar lattare att
prognostisera har f6tt en mer realistisk budget. Under intervjuerna lyfts ocks6 att
kommunen uppfattas vara utsatt for en form av "social dumpning". De stOrre
kommunerna henvisar personer i behov av ekonomiskt bistand att s6ka sig till billigare
boende, vilket finns iAtvidabergs kommun. I kombination med bristande utfdrd kontroll
fran hyresvardar i kommunen har detta lett till att det de senaste 5ren flyttat in
ekonomiskt utsatta personer som ar i behov av insatser, vilket forsvarar prognoserna.
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Det framgAr att enhetscheferna ar beroende av underlagen som controllern tar fram och
dA det varit stor omsattning pa rollen som controller si har ocksA underlagen varierat.
Underlagen beskrivs tidigare ha varit komplexa och svirfdrstieliga vilket lett till mer
osdkra prognoser. Prognoserna upplevs tidigare ha varit mer matematiskt utraknade an
baserade pa verkliga behov.

VAr bedomning ar att revisionsfrAgan om de ekonomiska prognoserna ar
andamalsenliga och fungerar som underlag f6r en effektrv styrning ar uppfylld

Vi grundar vir bedomning pA att underlagen f6r prognoserna pe enhetsnive genom
omsattningen p6 controllerfunktionen tidigare varit svAra att forsti och ddrmed gjort det
svArt att prognostisera en utveckling. Forutsattningarna fOr prognosarbetet har dock
avsevart f6rbattrats genom att en ny controller finns p6 plats och att en utveckling har
skett av underlagen fdr prognosarbetet samt dven den rapportering som gdrs till ifdrsta
hand v6rd- och omsorgsutskottet. Vi noterar aven att prognoserna regelbundet tas upp
och diskuteras pa f0rvaltningens ledningsmOten.

Aktiviteter och beslut avseende det ekonomiska utfallet
RevisionsfrAga: Agerar sociala myndighebndmnden och kommunstyrelsen pa etl
aktivt sdtt kring ekonomin som ocksi innefattat tydliga och aktiva b*lut?

Av m6luppfoljningen i delarsrapporten 2020 framgir ett mal avseende 6kat
fdrebyggande arbete och okad uppf6ljning inom lFO. Det anges att ett f6rebyggande
arbete och tydligare arbetssatt for IFO ska bidra med att minska antalet barn och unga
som placeras pa HVB samt att ett okat uppf6ljningsuppdrag inom IFO syftar till att
minska langden p6 placeringarna fdr barn och unga. Vidare anges ett mal om att oka
andelen kommunala familjehem i fdrhallande till konsulentstddda familjehem.

I kommunstyrelsens sammantradesprotokoll framgir att vird- och omsorgsutskottet
regelbundet rapporterar ekonomiuppfoljning samt 6tgdrder som vidtagits i forvaltningen
fdr att minska underskottet. Aven sociala myndighetsndmnden rapporterar om sina
effektiviseringar och besparingar f6r att minska omkostnader inom f6rvaltningen. Dock
finns inga konkreta beslut om Atgdrder frAn kommunstyrelsen i de granskade
sammantradesprotokollen frin augusti 2019 till september 2020.

I v6rd- och omsorgsutskottets sammantradesprotokoll under veren 2020 framg6r att
utskottet efterfragar 6tgarder och mOjliga effektiviseringar i verksamheten. Pa
sammantradet i maj redogor forvaltningschefen f6r aKuella effektiviseringsatgerder. Det
anges att manga ar mojliga att effektuera inom ramen for f6rvaltningens arbete men
vissa Atgdrder behover faststillas pi politisk niv5. I korthet innebdr
effeKiviseringsitgerderna bland annat att:

H6ja hyresintdKer pe SABO och gruppbostad. lnga hdjningar gjorda sedan ett antal
ir.

Kostnader kost. Mellanskillnad fdr det som vird- och omsorg kan debitera f6r kost i

verksamheterna ar cirka 600 000 kronor per ar jamfdrt med interndebitering frin
kostenheten.
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Pi grund av Covid-19 s6 har fdrvaltningschef av smittoskal beslutat att stanga den
bistandsbeddmda dagverksamheten till och med 30 september 2O2O. Den personal
som frigjorts i och med detta ersatter nu vikariekostnader.

Digitala losningar ger mdjligheter iform av minskad kostnad for bemanning pi l6ng
sikt och mojligen kort sikt; natltillsyn gruppbostad och automatiserad handldggning
ekonomiskt bistAnd.

Under 2020 sker vakanspr6vningar i samband med ekonomiuppf6ljningar,
huvudregel ar att inte ersatta tjanster. Genomgdng av den interna rdrligheten i syfte
att faststalla vilka medarbetare som ldmnar fOrvaltningen inom det narmaste 6ret,
pensionsavg6ng, foraldraledighet eller annat arbete

PA sammantridet uppges aven att vdrd- och omsorgsforvaltningen under ar 2O2O
kommer f6 ekonomiska konsekvenser av Covid-19 men att det ar f6r tidigt att u esa
vilka kostnader detta kommer att medfora for fdrvaltningen. Vidare framg6r att det skett
effektiviseringar inom kosthanteringen i f6rvaltningen.

Vid intervjuer framgar att den politiska organisationen med den sociala
myndighetsn6mnden som tar individbeslut och verd- och omsorgsutskottet, under
kommunstyrelsen, som har ekonomiansvar ar otydlig f6r tjanstemannen i forvaltningen.
Det finns en forstdelse f6r att denna politiska organisation syftar till att individbeslut ska
tas med beaktande av sekretess och integritet och att det inte var lampligt att dessa
beslut tidigare togs upp i kommunstyrelsen for beslut. I intervjuer med fortroendevalda
har det ocksa framkommrt att syftet med den politiska organisationen aven ar att
kommunstyrelsen onskar ha 6kad kontroll pa den ekonomiska situationen.

Det uppges ocksa i intervjuerna att organisationen leder till viss mertid for forvaltningen i

form av intern samordning mellan dessa politiska organ. Det ar svart for tjanstemannen
att veta vad som sagts i respekttve organ och det upplevs finnas ett glapp mellan dessa
kring den ekonomiska situationen. Det uppges ocksa att sociala myndighetsnemnden
fattar beslut om exempelvis riktlinjer som ocksa paverkar det ekonomiska utfallet.

Det framg6r vidare att v6rd- och omsorgsutskottet har initierat att f6rvaltningen ska
arbeta mer med hemmaplanslosningar med IFO:s oppenvard f6r att fdrebygga
kostsamma placeringar. sociala myndighetsnamnden och v6rd- och omsorgsutskottet
har en samsyn i detta och det anges att namnden forsdker sakerstdlla att alla alternativ
ar uttomda innan beslut om placering tas. Det fdrvantas att det ska ge positivt
ekonomiskt resultat men detta har dnnu inte gatt att se. Det uppges dock att detta ar en
strategi fren politiken fdr att komma till ratta med den ekonomrska situationen. De
ekonomiska uppfdljningar med de indelningar i verksamhetsomraden/enheter som
utskottet onskat har inneburit att utskottet far en mer overskddlig uppfciljning dar varje
verksamhetsomrade/enhet kan foljas och utvecklingen kan iskadligg6ras. Detta uppges
tidigare ha saknats. BAde utskottet och nemnden efterstrevar ekonomisk medvetenhet
och samsyn. Gemensamma presidietraffar och att ordforande frin respektive organ
deltar i varandras sammantraden bidrar till detta.

't8

Det finns ocksi en upplevelse, hos bAde tjanstemen och frirtroendevalda, av att det
finns behov av kompetensutveckling och introduktion f6r de fortroendevalda, vad gdller
bide juridik och ekonomi. Detta for att skapa 6kad forstaelse for de lagrum och krav
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som forvaltningen har att forhilla sig till och for de ekonomiska rapporterna och
prognoserna.

V6r bedomning dr att revisionsfrAgan om sociala myndighetsnam nden och
kommunstyrelsen agerar pe ett aktivt sett kring ekonomin som ocksA innefattar tydliga
och aktiva beslut delvis dr uppfylld.

Vi grundar v6r bedomning pa att kommunstyrelsen enligt reglementet ansvarar for
utforande av omsorgsverksamhet av aldre och funktionshindrade samt st6d och
behandling inom socialtjdnstens omr6de. NAgra konkreta beslut om itgdrder frAn
kommunstyrelsen framgar inte av de granskade sammantredesprotokollen frAn augusti
2019 till september 2020. Det framgAr dock att vArd- och omsorgsutskottet regelbundet
rapporterar ekonomiuppfoljning samt de 6tgdrder som vidtagits iforvaltningen f6r att
minska underskottet. Aven sociala myndighetsnamnden rapporterar om sina
effektrviseringar och besparingar for att minska omkostnader inom forvaltningen.

Uppf<iljningar och ftirbattringsatgarder vid avvikelser i ekonomi och
verksamhet
RevisionsfrAga: Gtirs uppfdljningar pe ett lindamllsenligt sefr och leder det tiil
fdrbdttringsdtgdrder dd avvikelser noteras i ekonomi ochleller ve*samhet.

lakftagelser
F6 ru alt ning s 6u er g r tp ande

Av irsredovisningen 2019 framgir att vSrd- och omsorgsforvaltningen under aret
arbetat med att oka den ekonomiska medvetenheten, detta efter ett flertal ars
overskridande av budget. Det ekonomiska utfallet for 2019 landar i ett stort
budgetoverskridande men omfattande insatser har genomfdrts fdr att oka
f6rutsdttningarn a til er 2O2O. Personer pe nyckelposter s6som forvaltningschef och

controller ar nya i sina uppdrag under ir 2019 och en stor organisationsfdrdndring har
genomforts. En sammanhallen ledningsgrupp tar tillsammans ansvar f6r ekonomi,
kvalit6, arbetsmilj0 och de olika verksamhetsgrenarna.

I Arsredovisningen f6r Ar 20'19 er statistiken uppdelad mellan externa tjenstekop av
konsulentstodda familjehem och institutionsvArd barn och ungdom for att kunna sdrskilja
kostnaderna mellan dessa frAn Ar 2019. Tidigare vdrden (2015-2018) dr en
sammanrdkning av dessa. Vidare anges att forutsattningar skapas f6r att oka
omfattningen av kommunala familjehem istallet fdr konsulentst6dda. Detta sker genom

att familjehemssekreterare pa IFO lagger mer fokus pa att rekrytera, handleda och folja
upp kommunala familjehem. De processer som er framtagna samt en viss okning av

19

Vid intervjuerna har det framgatt att forvaltningen utfort dtgdrder bade organisatoriskt,
strukturellt och med arbetsprocesser, exempelvis genom uppdaterade riktlinjer. Andra
exempel pa atgarder ar att fdrvaltningsledarna har i uppdrag att stotta forvaltningen med
att f6 ner sjukfr6nvaron samt att se over avtalsfr6gor. Avstamningar gdrs med respektive
enhetschef om hur verksamheten kan effektiviseras och hur mycket som kan sparas.

IFO
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bemanning pA dppenvArden ska vara garant fdr att de placeringar som gdrs inte kunnat
undvikas, det ar saledes stort fokus pA tidiga och forebyggande insatser.

I budget 2020 anges att verksamhetens fokus under det narmaste Aret och en tid framAt
ar att sekerstalla interna arbetssatt och rutiner isyfte att minska ett manskligt lidande
men ocksi att halla nere kommunens kostnader for vardplaceringar och kostnader f6r
hyror. I ett nara samarbete mellan oppenvird och IFO pr6vas varje enskilt arende med
fokus pi att sa langt som mdjligt tillhandah6lla stod i den egna kommunen.

Vid intervjuerna framg6r att det pabdrjats ett gediget arbete f6r att atgarda den
ekonomiska utmaningen inom lFO. Avtalsuppf6ljningar som fOrvaltningsledare genomfor
ar en del i att effektivisera verksamheten och f5 ner omkostnaderna. Dels har en ny
ramavtalsupphandling gjorts med gott resultat, dels pagar avtalsuppfoljning for att
sakerstalla att villkoren foljs och att kommunen inte faktureras felaktigt. Det uppges att
detta tidigare varit ett eftersatt arbete. Enheten har ocksi placeringsmdten mdnadsvis
f6r att folja upp pigAende placeringar och utverdera om placeringen kan avslutas med
insatser pA hemmaplan istallet eller om det till exempel ar mojligt att flytta 6ver ett
konsulentstdtt familjehem till kommunal regi. Forvaltningen uppger att de forsoker
arbeta mer med hemmaplansl6sningar for att undvika dyra placeringar men att det ar en
relativt leng process innan det kan pdvisas ha sparat in placeringskostnader.

Riktlinjerna for ekonomiskt bistand har reviderats under aret. En handbok ska upprattas
f6r konkreta tillampningar fdr handlaggarna vilket ska bidra positivt utifrin bAde
rattssakerhetssynpunkt, kvalitet och ur ett ekonomiskt perspektiv da beloppsgrenserna
ska revideras.

Ett annat arbete som ar pabdrjat dr att infdra ett kvalitetsledningssystem for att kar egga
och kvalitetssekra rutiner och processer. Detta skulle bland annat mojligg6ra att statistik
f6r uppf6ljning kan tas fram pa ett effektivare sat.

lldreomsorq

I 6rsredovisningen 2019 framg6r att den genomlysning som genomforts under 61 201g
resulterat i att verksamheten under ir 2019 sett over arbetsfordelning, storlek pa
arbetsgrupper, f6rutsatntngar for gruppledare och planerare samt sorterat bort
arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier an sjukskoterskor kan g6ra. stort fokus har
lagts p5 att hitta en mer kostnadseffektiv planering. Delar av hemtjensten har deltagit i

projekt Digitala uansbr fdr alla, ett projeK som syftar till att introducera teknik hos de
aldre, vilket anges kan bli ett permanentat arbetssett efter sommaren 2020.

I budget 202011 anges att som ett led i arbetet efter genomlysningen foljer forvaltningen
vilken brukartid som nas. Melet ar att 60 procent av all arbetad tid ska utforas hemma
hos brukaren. Fdr att under ir 2o2o na detta mal sa ar verksamheten hemtjdnst indelad
itre enheter ddr b5de chefer och planerare p6 ett tydligt och enhefligt sdtt anvender
planeringsverktyget Life care, vilket skapar f6rutsattningar f6r att effektiv bemanning
och schemaleggning gdrs.

ll]\tvlgaOergs kommun: Budget 2020. Faststa d av kommunfu mat(.ige 2}jg-11-27 S 150. Dnr
ATVKS 2019-00625.
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Vid intervjuerna framgAr att verksamhetsomr6det dldreomsorg ur ett ekonomiskt
perspektiv inte ar ett problematiskt omride men att effektiviseringar har skett inom
verksamhetsomrAdet. Efter genomlysningen av hemtjanst utokades chefsledet med en
ytterligare enhetschef. En analys genomfordes over vad som kan effektiviseras f6r att
undersk6terskor och sjuksk6terskor ska agna mer tid 6t deras respektive
kompetensomrede. Riktlinjerna for bistandsbeslut har setts 6ver f6r en mer effektiv och
rettssaker handldggning. Uppf6ljningar av verkstallda beslut sker nu regelbundet vilket
tidigare inte gjordes i samma omfattning. Det finns en upplevelse av att det er battre
samverkan mellan myndighetshandlaggare och enhetschefer fOr verkstalligheten nu an
tidigare. Det har bland annat inforts sa kallade Sol-forum inom hemtjansten f6r att
diskutera insatser och lagrum f6r att astadkomma en battre samsyn. GenomgAng av
kder till SABO sker for att beddma vem som har storst behov av insatsen. Under
intervjuerna uttrycks ocksi ett dnskemal om att pabdrja ett arbete fOr att unders6ka hur
rehabiliteringsinsatser kan ge ett positivt ekonomiskt utfall dA ildre kan bo kvar langre
hemma.

Stdd- och seruice

-Lpwc

Stdd och service verkstdller bistandsbeslut som fattats inom SoL och LSS betrdffande
exempelvis personlig assistans, fritids- och dagverksamhet, korttidshem, grupp- och
stodboende samt daglig sysselsattning. I budget 2019 anges att kommunen inte helt
kan undanroja behovet av att k6pa enskilda platser vid andra behov av omvArdnad. Det
mesta kan losas med alternativ i hemkommunen och med bibehillen kvalitet. Det anges
dock att allt fler personer med komplex multiproblematik blir allt sverare att ta om hand
pa det sattet. Det kravs ett aktivt arbete f6r att hitta sAvdl kvalitativa som ekonomiskt
hallbara l6sningar pe kort och 16ng sikt. Ett givet mil dr att sA mycket som mojligt ska
hanteras genom hemmaplanslosningar, vilket iven anges i irsredovisningen 201g och i

budget 2020 som ett sett att minska kostnaderna. I budget 2o2o anges att det krevs ett
nara samarbete mellan tjansteman och politik f6r att uppna detta.

Vid intervjuerna framgir att samverkan mellan myndighetshandldggare och
enhetscheferna fdr verkstdlligheten har forbattrats da sa kallade LSS-forum inf6rts.
Uppfoljningar och utvdrderingar av insatser uppges fungera battre och det finns ett
storre ekonomiskt perspektiv och en samsyn i detta. Vidare framger att nya rikflinjer
tagits fram fOr myndighetshandldggningen for att sdkerstdlla rattssakerhet.

V6r bedomning ar att revisionsfragan om det g6rs uppfoljningar pa ett andamelsenligt
satt och om det leder till forbattringsatgerder di avvikelser noteras i ekonomi och/eller
verksamhet dr delvis uppfylld.

Vi grundar bedomningen pa att uppfoljningarna och rapporteringen av dessa forbattrats
under den senaste tiden och att beslut om itgdrder tagits av vard- och omsorgsutskottet
och p6 fdrvaltningsniva. Forbattrings5tgarder har vidtagits saval organisatoriskt som
betraffande riktlinjer och arbetssatt. Atgarder aterstar dock nar det galler att forbettra
mojligheterna till bra systemstod f6r att sakra kvaliteten I rutiner och processer.
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Revisionell bedomnins't)
Den 6vergripande revisionsfrAgan och syftet med granskningen dr att besvara om
sociala myndighetsndmnden och kommunstyrelsen sdkerstdller en dndamilsenlig
verksamhet inom givna ekonomiskaramar genom en tillrdcklig styrning, ledning och
uppfoljning av verksamheten.

FOr att besvara den 6vergripande revisionsfr6gan har foljande revisionsfrAgor varit
styrande f6r granskningen:

o Finns tillrdcklig uppfoljning till omfattning och innehill samt kunskaper om orsakerna
till verksamhetens ekonomiska utfall och resultat?

o Ar de ekonomiska prognoserna dndamilsenliga och fungerar som underlag f6r en
effektiv styrning?

o Agerar sociala myndighetsndmnden och kommunstyrelsen pA ett aktivt sdtt kring
ekonomin som ocksi innefattar tydriga och aktiva besrut?

o 
Q^ors uppfoljningar pA ett dndamAlsenligt sdtt och leder det tilt forbdttrings6tgdrder
di avvikelser noteras i ekonomi och/eller verksamhet?

Efter genomfdrd granskning dr v6r samlade beddmning att sociala myndighetsndmnden
och kommunstyrelsen delvis sdkerstdller en dndamdlJenlig verksam-het i-nom givna
ekonomiska ramar genom en tirrrdcklig styrning, ledning oci uppf6ljning av v

verksamheten.

Beddmningen baseras pi nedanstAende bed6mning av respektive revisionsfr6ga:

Revisionsfrigor Bedrimning

Finns tillrdcklig uppfoljning till omfattning och
innehill samt kunskaper om orsakerna till
verksamhetens ekonomiska utfall och resultat?

Ar de ekonomiska prognoserna
dndam6lsenliga och fungerar som
underlag for en effektiv styrning?

Delvis uppfyllt

Uppfyllt
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Agerar sociala myndighetsnamnden och
kommunstyrelsen pa ett aktivt satt kring
ekonomin som ocksa innefattar tydliga och
aktiva beslut?

Delvis uppfyllt

G6rs uppfdljningar pi ett andamalsenligt sett
och leder det till f6rbdttringsitgdrder dA

avvikelser noteras i ekonomi och/eller
verksamhet?

Delvis uppfyllt

Re kom m e nda tio ne r
F6r att f6rbafta styrningen och ledningen av verksamheten vill vi ldmna f6ljande
rekommendationer:

Genomfor en fordjupad analys av vilka forutsattningar budgeten for IFO baseras p6.

Skapa rutiner i budgetprocessen sA att m6jligheter ges till ansvariga enhetschefer att
fOrsta och pSverka och darmed ta ett reellt och medvetet ansvar f6r den budget de
tilldelas. Uppdraget maste uppfattas som ett atagande.

Prioritera arbetet med att implementera ett fungerande systemst6d se att f6rbattrade
f6rutsattningar skapas f6r uppf6ljning och darmed even en f6rbattrad styrning av
verksamhet och ekonomi.

a

a

a

a

w-L

a

Genomfdr i samband med prognoserna fordjupade analyser och redovisning av de
bakomliggande orsakerna till statusen pa ekonomi- och verksamhetsuppgifier och
svar pi frigan "varfor'' utvecklingen ser ut som den 96r och vad kommande prognos
baseras p6. Under intervjuerna redog6rs for orsaker till utvecklingen inom flera
verksamhetsomrAden och denna kunskap menar vi kan dokumenteras och
fdrmedlas till ansvariga politiker for att darigenom vara underlag fcir valgrundade
beslut om atgerder

Kommunstyrelsen b6r utifrin sitt ansvar fatta tydligare beslut om itgdrder utifrAn
rapporterade uppfoljningar och prognoser.

o
o
o
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