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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Socialnämnden är kommunens till omsättning och nettokostnad största nämnd och utgör 

43 % av de totala nettokostnaderna i budget 2015. De senaste fyra åren har nämnden re-

dovisat underskott jämfört med budget. Vid granskningen av målstyrningsarbetet fram-

kom att målstyrningen inom socialnämnden sker på en övergripande nivå.  

Revisorerna har i sin riskanalys uppmärksammat området och beslutat att gör en gransk-

ning av socialnämndens verksamhets- och ekonomistyrning. Granskningen har utförts av 

Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar från Kommunal Sektor inom PwC. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer socialnämnden att verksamhets- och ekonomistyrningen är ändamålsenlig 

och är den interna kontrollen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 
Vi har utgått från följande revisionskriterier: 

Kommunallagen, verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper, reglemente för intern 

kontroll samt övriga styrdokument. 

1.4. Kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande kontrollmål: 

1. Finns tydliga roller mellan förtroendevalda och tjänstemän, samt i förvaltningsor-

ganisationen? 

2. Finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål, samt behovsrelaterade principer 

för styrning och fördelning av ekonomiska resurser? 

3. Finns rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmässiga och ekonomiska 

resultat? 

4. Används resultaten från uppföljning och kontroll till förändrad styrning i syfte att 

uppnå mål och budget? 

5. Säkerställer nämnden att fattade beslut verkställs? 

1.5. Metod 
Vi har genomfört intervjuer med nämndens presidium bestående av nämndens ordfö-

rande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande. Vidare har vi intervjuat förvalt-

ningschef, controller, verksamhetschef för hälso- och sjukvård/rehabilitering (HSR), 

verksamhetschef för omsorgen om funktionshindrade (OF) samt verksamhetschef för 
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myndighet. Vi har genomfört telefonintervjuer med verksamhetschef för äldreomsorg, 

verksamhetschef för bemanning, sektionschef för IFO Vuxen samt enhetschefer inom 

äldreomsorg. 

Vi har tagit del av följande material: reglemente för socialnämnden (KF § 57/2011), styr-

modell (KF § 68/2011) mål och budget 2015, delårsrapport 2015-08-31 samt socialnämn-

dens protokoll för år 2015. 

Granskningsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningschef och verksamhetschefer 

inom socialförvaltningen. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

Nedan följer en redogörelse av de iakttagelser som gjorts utifrån varje kontrollmål.  

2.1. Finns tydliga roller mellan förtroendevalda och 

tjänstemän, samt i förvaltningsorganisationen? 

2.1.1. Iakttagelser 

Socialnämndens förvaltning är organiserad enligt nedanstående: 

 

Ovanstående bild är en något förenklad beskrivning av organisationen. Det finns verk-

samhetschefer för myndighet, hälso- och sjukvård, omsorgen om funktionshindrade, be-

manning och äldreomsorg. Sektionscheferna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) är 

direkt underställda förvaltningschefen. Det finns en sektionschef för IFO vuxen och en för 

IFO barn- och familj. Från och med år 2016 kommer IFO utökas med en sektion för ar-

bete och integration. I hälso- och sjukvård ingår även rehabiliteringen. 

Intraprenaden Framsteget har två verksamhetsledare. Staben består av nämndssekrete-

rare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas), administrativ handläggare och personal-

konsulent. Förvaltningens controller tillhör den centrala ekonomiavdelningen sedan 1 

april 2015.  

Av intervjuerna framgår att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan nämnd och förvalt-

ningsledning. Uppfattningen är att nämnden inte detaljstyr verksamheten. Det sker en 

löpande dialog mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen om vad som är 

nämndens ansvar och vad som ska hanteras av förvaltningen. Av intervjuerna framgår att 

delegationsordningen uppdateras minst en gång per år, men i praktiken blir det oftare på 

grund av förändringar i verksamheten. 

Förvaltnings-
chef

Myndighet
Individ- och 

familjeomsorg
Hälso- och 
sjukvård

Oms. 
funktionsh.

Tre 
enhetschefer

Bemanning Äldreomsorg

Åtta 
enhetschefer

Framsteget Stab
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Förvaltningschefen föredrar ärenden på nämndens sammanträden. Ordföranden bjuder 

in övriga tjänstemän till nämndens arbetsutskott. Företrädare för IFO föredrar sina ären-

den för arbetsutskottet. Arbetsutskottet anpassar antalet sammanträden till de ärenden 

som ska behandlas. I intervjuerna beskrivs att det finns en ambition att verksamhetsche-

ferna ska delta på sammanträdena mer kontinuerligt. Det finns ett system där nämndens 

ledamöter har delat upp kontakterna med förvaltningen mellan sig.  

Förvaltningschefen har organiserat cheferna i två grupper som har regelbundna möten. 

Varannan vecka träffar förvaltningschefen sektionscheferna inom individ- och familje-

omsorgen och varannan vecka träffas ledningsgruppen för vård och omsorg, som består 

av verksamhetscheferna inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt omsorgen om funkt-

ionshindrade.  

Sedan ett halvår tillbaka, ingår inte verksamhetschefen för bemanning och verksamhets-

chefen för myndighet i ledningsgruppen för vård och omsorg. Ledningsgruppen har mins-

kats för att samverkan mellan verksamhetscheferna ska öka. Verksamhetscheferna som 

ingår i den nuvarande ledningsgruppen för vård och omsorg är försiktigt positiva till för-

ändringen, men framhåller att det behövs mer tid för att fullt ut kunna bedöma effekterna. 

Verksamhetschefen för myndighet anser att rollerna blivit tydligare i och med förändring-

en, medan verksamhetschefen för bemanningen beskriver att behovet att träffa övriga 

verksamhetschefer inom vård och omsorg kvarstår, men att formerna för nya kontakvägar 

ännu inte har utveckats helt. 

IFO har en separat ledningsgrupp för att deras ärenden ska få utrymme att diskuteras. I 

intervjuerna beskrivs att ledningsgruppen för IFO fyller sitt syfte. 

Förvaltningens controller ska delta på mötena för respektive ledningsgrupp vid förutbe-

stämda tillfällen, men det har inte fungerat optimalt sedan organisationsförändringen. 

Däremot träffas förvaltningschefen och controllern regelbundet.  

Samtliga intervjuade är eniga om att rollerna inom förvaltningen i stort sett är tydliga. 

Verksamhetscheferna inom vård och omsorg beskriver att de behöver utveckla sitt strate-

giska arbete. Verksamhetscheferna för myndighet och verksamhetschefen för bemanning 

har fått ett särskilt uppdrag att arbeta som kvalitetsstrateger, vilket bland annat innebär 

utveckling av kvalitetsledningssystemet i enligt med socialstyrelsens föreskrifter (SN 9 

mars 2011). Det beskrivs att uppdraget inte fullt ut är formaliserat. 

Rollerna är dokumenterade genom uppdragsbeskrivningar, som till viss del är i behov av 

översyn. För ledningsorganisationen sker en årlig genomgång av uppdragsbeskrivningar-

na. Inom samtliga verksamheter används en mall för medarbetarsamtal (RUS=Resultat 

och Utvecklingssamtal) som utgår från verksamhetsmålen. Se vidare avsnitt 2.2. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en tydlighet i roller och ansvar i relationen mellan nämnd och 

förvaltning och att arbetet bedrivs med ett stort mått av ömsesidigt förtroende.  

Vi bedömer att det även i förvaltningen finns en tydlighet i roller och ansvar. Vi ser posi-

tivt på att ledningsgruppen har förändrats och att förändringen bör främja en aktiv dialog. 

Det finns dock en risk att de chefer som exkluderas tappar i delaktighet, kommunikation 
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och information. Den nya ledningsorganisationen bör efter en tid följas upp och utvärde-

ras. 

Vi bedömer att det är viktigt att kvalitetsledningssystemet uppdateras och implementeras 

i organisationen. Vi ser positivt på att kvalitetsstrateger utsetts med uppgift att utföra 

detta. Det är viktigt att deras uppdrag tydliggörs. Vi anser att nämnden fortlöpande bör 

erhålla information om hur uppdateringen och implementeringen av kvalitetsledningssy-

stemet fortskrider. 

2.2. Finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål, 
samt behovsrelaterade principer för styrning och 
fördelning av ekonomiska resurser? 

2.2.1. Iakttagelser 

Socialnämndens verksamhetsmål utgår från styrmodellen som antogs av kommunfull-

mäktige § 68/2011. Modellen utgår från de fyra perspektiven, ekonomi, invånare och bru-

kare, verksamhet och medarbetare samt utveckling. För varje perspektiv finns ett övergri-

pande mål. Nämnden har fastställt underliggande mål till varje perspektiv. I budget för år 

2015 finns strategikartor för individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt omsor-

gen om funktionshindrade, se bilaga.  

Till dessa mål fastställs nyckeltal som används för att mäta graden av måluppfyllelse. 

Varje mål mäts via ett eller flera nyckeltal. När det finns flera nyckeltal viktas dessa genom 

att ange olika % -satser vilka summeras till 100 %. 

Nyckeltal inom perspektivet invånare och brukare utgår från olika enkäter. Inom äldre-

omsorgen används nyckeltal från en nationell brukarundersökning som även ingår i SKL:s 

öppna jämförelser. För att kunna mäta motsvarande mål inom omsorg om personer med 

funktionshinder har förvaltningen tagit fram en egen enkät som genomförs en gång om 

året. Det genomförs även en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen där 

brukare får möjlighet att svara på om de känner värdighet och delaktighet i mötet med 

socialtjänsten. 

Inom perspektivet verksamhet och medarbetare hämtas nyckeltalen från medarbetaren-

käten som genomförs årsvis. 

Styrningen mot verksamhetsmålen sker genom att resultatet från undersökningarna pre-

senteras på arbetsplatsträffar och genom de personliga strategikartorna vid RUS-samtal 

med medarbetare. I intervjuerna beskrivs att målen inte förts ut i verksamheten inom 

äldreomsorgen ännu, men att ambitionen är att detta ska ske under år 2016. Varje arbets-

plats ska kunna följa sina resultat i de undersökningar som genomförs, för närvarande 

sker det på enhetsnivå.  

Den ekonomiska planeringen sker huvudsakligen ur ett relativt kortsiktigt perspektiv, där 

kommande budgetår är i fokus. Det ska göras en lokalutredning för äldreomsorgon i sam-

arbete med Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), men upphandlingen har 

försenats. 
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Budgetprocessen inleds med att förvaltningschefen och controllern ser över var behoven i 

verksamheten finns och arbetar fram ett beslutsunderlag till nämnden. Verksamhetsche-

ferna deltar vid behov till exempel då sparförslag ska arbetas fram eller då det ska ske ett 

äskande av utökade budgetmedel. I intervjuerna beskriver verksamhetscheferna att bud-

geten borde behandlas mer kontinuerligt på ledningsgruppernas möten. 

Resursfördelningen till verksamheterna sker vid ett tillfälle per år, utom till hemtjänsten 

och till intraprenaden Framsteget. Inom hemtjänsten sker fördelningen av budgetmedel 

baserat på beviljade timmar och inom Framsteget sker fördelningen baserat på utförda 

verksamhetsdagar. 

Inom särskilt boende i äldreomsorgen och inom gruppboendena i omsorgen om funkt-

ionshindrade sker fördelningen av personalbudgeten utifrån måttet ”antalet årsarbetare 

per plats”. Nivån på nyckeltalet beslutas av nämnden i samband med att budgeten be-

handlas. Det sker ingen omfördelning av budgetmedel beroende på vårdtyngd. I intervju-

erna beskrivs att enhetscheferna har ett ansvar att balansera förändringar i vårdtyngden 

inom ramen för befintlig budget. Övriga budgetposter som intäkter och övriga kostnader 

omräknas inte varje år.  

Enhetscheferna ansvarar för schemaläggningen. Bemanningsenheten avlastar enhetsche-

ferna i arbetet med att sätta in vikarier. Budgeten för vikarier täcker inte all frånvaro. All 

planerad frånvaro ska planeras in vid schemaläggningen, så att vikarier endast ska behöva 

tillsättas vid oplanerad frånvaro som sjukdom eller vård av sjukt barn. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål, men att de inte imple-

menterats fullt ut inom äldreomsorgen. Det baserar vi på att resultaten från brukarenkä-

ter samt medarbetarenkäten behandlas på arbetsplatsträffar samt att målstrukturen an-

vänds vid medarbetarsamtalen. Vi anser att det är viktigt att implementeringen fullföljs 

inom äldreomsorgen.  

Vi bedömer att det delvis finns behovsrelaterade principer för styrning och fördelning av 

ekonomiska resurser. Det baserar vi på att det sker en fördelning baserat på behov inom 

hemtjänsten och inom intraprenaden Framsteget. För övriga verksamheter behöver prin-

ciper för styrning och fördelning av ekonomiska resurser utvecklas, Vi bedömer att verk-

samhetsmått och vårdtyngdsmätningar på ett tydligare sätt bör ligga till grund för nämn-

dens fördelning av resurser till övriga verksamhetsdelar. Verksamhetsmåtten bör utgöra 

en grund i den löpande uppföljningen av verksamhet och ekonomi. På så sätt skapas ett 

mer transparent underlag för uppföljning och analys samt att budgeten blir mer styrande.  

2.3. Finns rutiner för uppföljning och kontroll av verk-
samhetsmässiga och ekonomiska resultat? 

2.3.1. Iakttagelser 

Socialnämnden informeras i mars år 2015 om en plan som visar vid vilka sammanträden i 

arbetsutskott och nämnd som olika ekonomiska frågor ska avhandlas under året (SN § 

29/2015), se bilaga. Av planen framgår att bokslut 2014 samt delårsrapporter per april 

och augusti ska redovisas i nämnden medan övriga prognoser, totalt 5 stycken, redovisas i 

socialnämndens arbetsutskott.  
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Rapporteringens utformning, och i vilket forum den ska äga rum, har bestämts i samråd 

med nämndens ordförande. Vid uppföljningstillfällena gör de budgetansvariga en prognos 

över helårsutfallet baserat på förbrukad budget och erfarenhet.  Rapporteringen innehål-

ler även en uppföljning av personalkostnaderna i relation till antalet årsarbetare samt 

uppgift om fördelade medel enligt modellen för resursfördelning inom hemtjänsten och 

intraprenaden Framsteget. I intervjuerna beskrivs att förvaltningsledningen planerar att 

komplettera rapporteringen med ett antal verksamhetsmått. Individ- och familjeomsor-

gen har haft en struktur för rapportering av verksamhetsmått, men sammanställningen 

har inte hunnits med till följd av det ansträngda läget i verksamheten. 

De prognoser som redovisats under året har samtliga visat att socialnämnden överskrider 

totalt tilldelad budget. I intervjuerna beskrivs att osäkerheten i prognoserna har tilltagit 

under hösten. På grund av det ansträngda läget inom IFO Barn och familj har ingen pro-

gnos gjorts sedan september. Samtidigt har Migrationsverket meddelat att kommunen 

inte kommer att få ersättning för vissa återsökta kostnader som avser år 2014.  

I samband med delårsrapporter och årsbokslut, per april, augusti och december, lämnas 

en beskrivning av verksamhetsmålen. I delårsrapporten per 2015-08-31 redovisar social-

nämnden utfall för perspektivet invånare och brukare eftersom resultaten från enkäterna 

för individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade fanns färdiga. För 

samtliga perspektiv lämnades en beskrivning av nämndens möjlighet att nå uppsatta mål 

per den 31 december 2015. 

En genomgång av socialnämndens protokoll för år 2015 visar att det sker en kvartalsvis 

rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom socialtjänstlagen och lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. På varje sammanträde rapporteras antalet lediga 

plaster i särskilt boende, i LSS-boende och på korttidsboendet Hjorten. 

Nämndens ledamöter, som utsetts att särskilt följa en viss verksamhet inom förvaltning-

en, träffar årligen sektionschefer/verksamhetschefer, enhetschefer samt personalrepre-

sentanter i så kallade verksamhetsdialoger. I augusti 2015 beslutar nämnden (SN § 

90/2015) att verksamhetsdialogerna ska genomföras två gånger per år inom Intraprenad-

en Framsteget, hälso- och sjukvård, rehabilitering, bemanningsenheten, individ- och fa-

miljeomsorgen samt myndighet. För verksamheterna äldreomsorg norr, äldreomsorg sö-

der samt omsorgen om funktionshindrade ska verksamhetsdialoger hållas en gång per år. 

På nämndens sammanträde i oktober (SN § 105/2015) ger nämnden förvaltningschefen i 

uppdrag att meddela verksamhetscheferna/sektionscheferna de frågor som nämnden vill 

att verksamheterna ska arbeta vidare med. Frågorna har diskuterats på de verksamhetsdi-

aloger som hållits under hösten. 

Inom områdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder finns verk-

samhetsråd där kontaktpolitiker, representanter för brukare, anhöriga/företrädare, en-

hetschef och anställda deltar. Mötena äger rum två gånger per år. Bland annat diskuteras 

bemötande, delaktighet och kost. 
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Det finns rutiner för avvikelserapportering genom Lex Sarah1 och Lex Maria2 samt kom-

munens system ”Synpunkt”.  I början av år 2015 fick nämnden en sammanställning över 

anmälningar enligt Lex Sarah samt statistik över antalet ärenden i Synpunkt under år 

2014 (SN § 16/2015 och § 20/2015).  

Nämnden är enligt kommunallagen kap 6 § 7 ansvarig för den interna kontrollen. Inom 

ramen för arbetet med intern kontroll sker stickprov i vissa ekonomiadministrativa ruti-

ner. Stickproven beskrivs i budgeten och återrapporteras i årsredovisningen inom ramen 

för nämndens verksamhetsberättelse.  

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmäss-

iga och ekonomiska resultat. Vi bedömer att den ekonomiska uppföljningen behöver 

kompletteras med att på ett systematiskt sätt redovisa hur viktiga volymmått utvecklas 

och andra faktorer som påverkar resursförbrukningen. 

Vi anser vidare att nämnden inom ramen för sitt ansvar för den interna kontrollen syste-

matiskt ska följa upp verksamheten genom att utifrån en risk- och väsentlighetsbedöm-

ning årligen välja några rutiner för kontroll och återrapportering. Det är viktigt att den 

interna kontrollen omfattar rutiner inom både verksamhet och ekonomi. Samtidigt kom-

mer egenkontrollerna inom ramen för kvalitetsledningssystemet vara en viktig del av en 

fungerande intern kontroll. 

2.4. Används resultaten från uppföljning och kontroll 
till förändrad styrning i syfte att uppnå mål och 
budget? 

2.4.1. Iakttagelser 

En genomgång av socialnämndens protokoll för år 2015 visar att en redovisning av eko-

nomin skett vid de planerade tillfällena. Vi noterar att socialnämnden vid samtliga till-

fällen lägger informationen för kännedom till handlingarna. Av protokollen framgår ingen 

analys eller eventuella krav på fördjupning eller åtgärd. 

Flera av de intervjuade cheferna beskriver att de är i behov av mer ekonomstöd i samband 

med uppföljning av ekonomin än vad som funnits tillgängligt. Det beskrivs som en brist 

att uppgifterna i ekonomisystemet för en månad inte blir fullständiga förrän i slutet av 

nästkommande månad. Flera chefer uppger att det tar tid att sammanställa de uppgifter 

som behövs för att göra analysen av verksamhet och ekonomi. 

Hemtjänsten är uppdelad i två distrikt, norr och söder. Resursfördelningen utifrån bevil-

jade timmar och uppföljningen av ekonomin sker på denna nivå. Verksamheten är däre-

mot organiserad under totalt åtta enhetschefer, fyra i norr och fyra i söder. Det innebär att 

en enhetschef inte kan följa upp ekonomin i den hemtjänstgrupp som enhetschefen an-

svarar för. Det pågår ett arbete att hitta parametrar som beskriver orsakerna till avvikel-

ser.  

                                                             
1 Lex Sarah omfattar verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt vid Statens Institutionsstyrelse 
2 Lex Maria innebär att vårdgivaren ska anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
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Vissa delar i socialnämndens budget beskrivs som svåra att budgetera och att påverka, 

åtminstone i det korta perspektivet. Samtidigt har en medveten inriktning varit att öka 

resurserna för vård på hemmaplan istället för att nyttja vårdboenden i andra kommuner.  

Vid avvikelser i verksamhetsmålen behandlas resultaten för enkäter i personalgrupperna. 

I intervjuerna beskrivs att det ibland kan vara svårt att bli konkret när det gäller att hitta 

åtgärder för att möta ett lågt resultat för till exempel bemötande. Ibland träffar persona-

len anhöriga och brukare för att få en bild vad resultaten i enkäterna representerar.  

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte fullt ut framgår att uppföljning och kontroll används till förändrad 

styrning i syfte att uppnå mål och budget. Vi anser att spårbarheten behöver öka i nämn-

dens protokoll. De viktigaste avvikelserna och analyserna bör redovisas. Vidare bör even-

tuella överväganden nämnden gör utifrån redovisningarna framgå. 

Vi anser att det snarast bör utarbetas system och rutiner för att följa upp verksamhet och 

ekonomi inom hemtjänsten. 

2.5. Säkerställer nämnden att fattade beslut verkställs? 
2.5.1. Iakttagelser 

Nämndens presidium beskriver att uppföljning av att fattade beslut verkställs sker inom 

ramen för avvikelserapporteringen, verksamhetsdialogen och verksamhetsråden, uppfölj-

ningen av ekonomin samt regelbunden kontakt med förvaltningens tjänstemän.  

Det sker ingen kontinuerlig formell uppföljning av fattade beslut. Större aktuella ärenden 

följs vanligen löpande vid varje nämndssammanträde. Den rådande akuta flyktingsituat-

ionen har medfört att nämnden till viss har fått flytta fokus för att hantera flyktingsituat-

ionen.  

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte fullt ut finns rutiner för att säkerställa att fattade beslut verkställs. 

Nämndens uppföljning bygger på en informell uppföljning. För att säkerställa att fattade 

beslut verkställs bedömer vi att nämnden borde följa upp fattade beslut i en ärendebalans 

eller liknande.  
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3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden till viss del säkerställer att verksamhets- och ekonomistyr-

ningen är ändamålsenlig, men att det finns vissa förbättringsområden. 

Vi bedömer att det finns en tydlighet i roller och ansvar i relationen mellan nämnd och 

förvaltning. Det beskrivs att arbetet bedrivs med ett stort mått av ömsesidigt förtroende. 

Det finns även en tydlighet i roller och ansvar inom förvaltningen.  

Vi bedömer att det är viktigt att kvalitetsledningssystemet uppdateras och implementeras 

i organisationen. Vi ser positivt på att kvalitetsstrateger utsetts med uppgift att utföra 

detta, men att det är viktigt att deras uppdrag tydliggörs. 

Vi bedömer att det finns rutiner för styrning mot verksamhetsmål och att dessa följer den 

styrmodell som kommunfullmäktige beslutat om. Rutinerna har inte fullt ut implemente-

rats inom äldreomsorgen.  

Vi bedömer att det delvis finns behovsrelaterade principer för styrning och fördelning av 

ekonomiska resurser. Det baserar vi på att det sker en fördelning baserat på behov inom 

hemtjänsten och inom intraprenaden Framsteget.  Vi bedömer att verksamhetsmått och 

vårdtyngdsmätningar på ett tydligare sätt bör ligga till grund för nämndens fördelning av 

resurser till övriga verksamhetsdelar. Genom en tydligare koppling mellan verksamhets-

volymer och resurstilldelning skapas ett mer transparent underlag för uppföljning och 

analys. 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmäss-

iga och ekonomiska resultat. Vi bedömer att den ekonomiska uppföljningen behöver om-

fatta en systematisk redovisning av hur viktiga volymmått och andra faktorer som påver-

kar resursförbrukningen utvecklas. Vi anser att det snarast bör utarbetas system och ruti-

ner för att följa upp verksamhet och ekonomi inom hemtjänsten. 

Vi bedömer att det inte fullt ut framgår att uppföljning och kontroll används till förändrad 

styrning i syfte att uppnå mål och budget. Vi anser att spårbarheten behöver öka i nämn-

dens protokoll. De viktigaste avvikelserna och analyserna bör redovisas samt nämndens 

eventuella överväganden. 

Vi bedömer vidare att den interna kontrollen inte fullt ut är tillräcklig. Vi anser att nämn-

den inom ramen för sitt ansvar för den interna kontrollen systematiskt ska följa upp verk-

samheten, genom att utifrån en risk- och väsentlighetsanalys systematiskt välja några ru-

tiner för kontroll och återrapportering. Det är viktigt att den interna kontrollen omfattar 

både rutiner för verksamhet och ekonomi. 

Vi bedömer att det inte fullt ut finns rutiner för att säkerställa att fattade beslut verkställs. 

Nämndens uppföljning bygger på en informell uppföljning. För att säkerställa att fattade 

beslut verkställs bedömer vi att nämnden borde följa upp fattade beslut i en ärendebalans 

eller liknande.  
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Beslut i socialnämnden om i vilket forum ekonomiska frågor ska avhandlas 
under år 2015 (SN § 29/2015) 
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