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1. Inledning 
Revisorerna i Hylte kommun har givit KPMG i uppdrag att granska hur socialnämnden har 
hanterat de tillsynsärenden som nämnden har varit föremål för, samt vilka åtgärder nämnden har 
vidtagit med anledning av det ökade ekonomiska underskottet i nämnden. 

Granskningen har skett genom att alla nämndens protokoll och handlingar till nämnds-
sammanträdena under 2003 och t.o.m. maj 2004 har gåtts igenom. 

2. Resultat av granskningen 
Alla beslut som har någon koppling till ärenden av ekonomisk natur samt tillsynsärenden har 
dokumenterats i två separata bilagor.  

2.1 Ekonomi 
Nämndens ekonomiska utveckling, exklusive flyktingverksamheten i förhållande till budget visas 
i tabell 1. 

Tabell 1 

Bokslut 2002 -6 202 tkr 

Budgetutfallsprognos 1, 2003 -8 252 tkr 

Budgetutfallsprognos 2, 2003 -12 160 tkr 

Bokslut 2003 -16 245 tkr 

Budgetutfallsprognos 1, 2004 -19 472 tkr 

 

Nämnden har vid 26 tillfällen under 2003 behandlat ärenden som har en koppling till nämndens 
ekonomiska utveckling. Flertalet av dessa ärenden har varit informationskaraktär. 
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Tabell 2 Beslut under 2003 
Sammanträde Beslutsärende  Informationsärende 

 
14 januari  § 3 Ekonomisk information 
  § 4 Redovisning av kostnader inom 

äldreomsorgen 

18 februari § 19, bokslut  
  § 21 Information 
  § 28 Rapporter 
  § 29 Neddragning av platser på 

Skogsbacken 

15 april § 37 Neddragning av platser på Skogsbacken  
  § 39 Budgetförutsättningar 2003 baserat 

på bokslut 2002 

20 maj § 44 Budgetförutsättningar 2003 baserat på bokslut 
2002 

 

 § 45 Budgetutfallsprognos 1, 2003  

24 juni § 55 Besparingar 2003-2004  
  § 72 Delegationsredovisningar och 

anmälningsärenden 

26 augusti § 80 Budgetutfallsprognos 2, 2003  
 § 81 Förslag till budget 2004 för socialnämnden  
  § 88 Anmälningar 

23 September  § 98 Ekonomisk uppföljning per  
2003-08-31 

 § 100 Förslag till minskade kostnader för 
ekonomiskt bistånd samt institutionsvård för vuxna 

 

21 oktober  § 108 Ekonomisk uppföljning per 2003-
09-30 

  § 109 Personalkostnader inom 
äldreomsorgen 

  § 114 Anmälningar 
  § 118 Information 

18 november  § 123 Ekonomisk uppföljning 
  § 134 Anmälningar 

16 december  § 141 Ekonomisk uppföljning 
  § 144 Planering av antalet platser inom 

särskilt boende 
 § 145 Förslag till förändring av resurspool  
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En djupare analys av beslut som innebär att konkreta åtgärder för att minska kostnaderna har 
fattats visar följande: 

• 15 april § 37 Neddragning av platser på Skogsbacken. Beslutet innebär en minskning på 
5,25 åa. Flera av tjänsterna har redan varit vakanta under året. 

• 25 juni § 55 Besparingar 2003-2004. Beslutet innebär att riktpunkten för bemanningen 
för särskilt boende fortsättningsvis ska vara 0,6 åa per plats samt 0,7 åa per plats för 
demensvård inklusive städfunktionen. 

• 26 augusti § 80 Budgetutfallsprognos 2, 2003. Beslutet innebär att nämnden fastställer 
föreslagna åtgärder för att minska underskottet inom socialförvaltningen. 

• 23 september § 100 Förslag till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd samt 
institutionsvård för vuxna. Beslutet innebär att ytterligare två socialsekreterartjänster 
inrättas fr o m 2004-01-01. 

• 16 december § 145 Förslag till förändring av resurspoolen. Beslutet innebär ett antal 
detaljbeslut i syfte att öka debiteringstiden. 

Under 2003 återkommer ärenden kontinuerligt som har bäring på nämndens ekonomi utan att det 
föranleder nämnden att fatta några beslut. Nämndens begäran i maj om tilläggsanslag behandlas 
av kommunfullmäktige och drygt halva tilläggsanslaget beviljas. Kommunfullmäktigebeslutet 
anmäls i nämnden i oktober och i protokollet noteras att nämnden tagit del av anmälnings-
ärendena.  

Under 2004 sker en förändring av hur de ekonomiska ärendena behandlas i nämnden. Fler och 
fler direktiv lämnas till förvaltningen i syfte att minska kostnaderna. 

Tabell 3 Beslut under 2004 
Nämnd Ärende Beslut 

24 februari § 3 Ekonomisk information 
Bokslut 2003 

Förvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 
2004-03-23 framlägga en fördjupad orsaksanalys med förslag till 
verksamhetsmässiga åtgärder. 

Frågan om att beviljas befrielse från resultatbalansering samt 
hälsobokslutet behandlas vid socialnämndens sammanträde  
2004-03-23. 

Socialnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner 
upprättat bokslut för 2003. 

(Underskott om 16 245 tkr exkl flyktingverksamhet varav 2,7 Mkr 
härrör från förändrad redovisningsprincip med 13 månadslöner) 

23 mars § 15 Ekonomisk 
uppföljning tom februari 

Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska informationen. 
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2004 

 § 16 Fördjupad 
bokslutsanalys 2003 med 
förslag till handlingsplan 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till redovisning av de 
ekonomiska effekterna av nya avgifter för behandling på 
socialnämndens sammanträde 2004-04-27. 

Verksamheten ska bedrivas baserat på i handlingsplanen angivna och 
gemensamt överenskomna punkter. 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra förhandlingar med de 
fackliga organisationerna avseende de förslag till åtgärder som är 
förhandlingsfrågor. 

 § 17 Bokslut 2003 Socialnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner 
upprättad personalredovisning för 203. 

Med hänvisning till den redovisning som socialnämnden lämnat om 
orsaker till underskottet hemställer nämnden vidare att 
socialnämnden beviljas befrielse från resultatbalansering av 
underskottet motsvarande 11 690 tkr (byte av redovisningsprincip 2 
700 tkr, IFO 6 000 tkr, LSS 2 690 tkr och maxtaxa 300 tkr) 

27 april § 38 Ekonomisk 
uppföljning tom mars 2004 

Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska informationen. 

Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan angående 
på vilket sätt kostnaderna för enskilt bistånd kan minskas. 

(Underskott 5,3 Mkr) 

 § 39 Ekonomiska effekter 
vid införandet av nya 
avgifter 

Förvaltningen får i uppgift att ta fram ett genomarbetat avgiftsförslag 
till socialnämndens sammanträde 2004-05-25. 

 § 40 Principdiskussion ang 
förslag till budget 2005 

Förvaltningen får i uppdrag att, i kontinuerlig dialog med 
kommunledningsförvaltningen, utarbeta ett budgetförslag för 2005 
inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutar om 
med kraftiga besparingar inom äldreomsorgen kopplat till nya 
uppdragsbeskrivningar. 

Förslaget ska ha hög genomförandetrovärdighet. 

Förvaltningen ska kostnadsanpassa verksamheten till de ekonomiska 
ramarna inom en treårsperiod. 

25 maj § 48 Ekonomisk 
uppföljning tom april 2004 

Socialnämnden överlämnar budgetutfallsprognos 1, 2004, till 
kommunfullmäktige. 

(Beräknat utfall på årsbasis på –19 472 tkr) 

 § 50 Budget 2005 Socialnämnden har tagit del av informationen kring budgetarbetet 
och ger förvaltningen direktiv i enlighet med de överväganden som 
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angivits under dagens sammanträde. 

 § 51 Planering av antalet 
platser inom särskilt boende 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att platsantalet i särskilt 
boende ska omfatta 151 platser. 

 § 52 Minskning av antalet 
platser inom särskilt boende 
Genomförandeplan 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att  
-det särskilda boendet på Unnegården avvecklas snarast  och senast 
2004-12-31. 
-intagningsstopp för nya vårdtagare inom särskilt boende gäller tills 
samtliga vårdtagare på Unnegården har placerats i annat särskilt 
boende. 

 § 53 Personalkostnader 
inom äldreomsorgen 

Socialnämnden översänder upprättad komplettering till KSAU. 

 § 54 Nya 
uppdragsbeskrivningar 
inom äldreomsorgen 

Socialnämnden återförvisar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att 
låta framtagandet av nya uppdragsbeskrivningar äga rum ute i 
verksamheten 

 § 59 Anmälningar Socialnämnden har tagit del av redovisade anmälningsärenden. 

(Resultatbalansering –7 149 000) 

 

2.2 Tillsyn 
Socialnämnden har varit föremål för ett antal tillsynsärenden hos länsstyrelsen under senare år. 
Under 2003 och 2004 har följande tillsynsärenden behandlats i nämnden. 

Tabell 4 Tillsynsärenden 2003 och 2004 

Sammanträde Ärende Beslut 

18 mars 2003 § 27 Rapport Länsstyrelsen 
avvikelserapportering IFO 

Tagit del av informationen 

24 juni 2003 § 62 Rapport Länsstyrelsen – 
Årsrapport socialtjänsten i Hallands 
län 2002 

Att man tagit del av Länsstyrelsen 
årsrapport för socialtjänsten i Hallands 
län 2002 

24 juni 2003 § 63 Rapport Länsstyrelsen – LVU-
vård 2002 Hallands län 

Att man tagit del av rapport från 
Länsstyrelsen – LVU-vård 2002 
Hallands län 

24 juni 2003 § 64 Rapport Länsstyrelsen – LVM-
vård 2002 Hallands län 

Att man tagit del av rapport från 
Länsstyrelsen – LVM-vård 2002 
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Hallands län 

18 november 
2003 

§ 131 Yttrande till Länsstyrelsen – 
Åtgärder inom socialförvaltningens 
IFO-enhet 

Socialnämnden överlämnar yttrandet till 
Länsstyrelsen 

 

24 februari 
2004 

§ 6 anmälningar Socialnämnden har tagit del av 
redovisade anmälningsärenden 

(Beslut avseende IFO-avdelningen) 

23 mars 2004 § 24 Anmälningar Socialnämnden har tagit del av 
redovisade anmälningsärenden. 

(Beslut – Verksamhetstillsyn avseende 
handläggning och dokumentation inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) vid 
socialförvaltningen i Hylte kommun) 

27 april 2004 § 44 Anmälningar  Socialnämnden har tagit del av 
redovisade anmälningsärenden 

(Beslut - Tillsyn över särskild 
boendeform i Hylte kommun, Sjölunda, 
Länsstyrelsens tillsynsrapport från 
Sjölunda äldreboende) 

 

I länsstyrelsens beslut gällande verksamhetstillsyn avseende handläggning och dokumentation 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) vid socialförvaltningen i Hylte kommun står det bl a: 

”Mot bakgrund av vad som i ovan nämnd rapport redovisats kan länsstyrelsen konstatera att 
handläggningen och dokumentationen hos socialnämnden i Hylte kommun är långt ifrån 
tillfredsställande. Bristerna som redovisats i rapporten är av sådan dignitet att den enskildes 
rättssäkerhet kan hävdas bli trädd för när på ett flagrant och oacceptabelt sätt. 

Även om det inom något område skett smärre förbättringar sedan tillsynen 2001 kvarstår dock 
allvarliga brister. Med beaktande av att Länsstyrelsen tillföljd av de 2001 uppdagade bristerna 
riktade allvarlig kritik mot socialnämnden i Hylte kommun och att nämnden vid tidpunkten ifråga 
deklarerade sig komma att vidta åtgärder för bristernas avhjälpande är det synnerligen 
anmärkningsvärt att de i rapporten rörande tillsynen 2001 påtalade bristerna i princip kvarstår i 
oförändrad omfattning två år senare.” 
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3. Nämndens ansvar 
Nämndernas ansvar för verksamheten definieras i kommunallagen 6 kap 7§: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
  De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

Ansvaret innebär att nämnden har att följa de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har beslutat, 
dvs kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar för nämnden gäller till dess att nya beslut 
fattas i kommunfullmäktige. Socialnämndens verksamhet styrs också av ett omfattande regelverk, 
vilket bl a länsstyrelsens tillsynsverksamhet bevakar, som tillsammans med kommunfullmäktiges 
beslut om ekonomiska ramar ligger till grund för nämndens uppdrag.  

I andra stycket talas om att nämnden är ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig. Det 
finns en internationellt vedertagen definition av intern kontroll som har översatts till kommunala 
förhållanden av kommunförbundet. Definitionen lyder: Intern kontroll (intern styrning) är en 
process som åstadkommes av fullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, kommunchef, övrig ledning 
och personal för att med rimlig säkerhet tillse att kommunens mål uppnås under beaktande av 
- verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet 
- tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering 
- efterlevnad av gällande lagar och förordningar 

För socialnämndens del innebär ansvaret för den interna kontrollen att nämnden måste göra en 
analys över de hot och risker som finns i verksamheten som innebär att något kan inträffa som gör 
att verksamheten inte bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att rapporteringen inte är tillförlitlig 
eller att lagar och förordningar inte följs. Riskerna måste värderas för att nämnden därefter skall 
välja ut vilka kontroller som skall ingå i nämndens interna kontrollplan. Många interna 
kontrollmoment skall finnas inbyggda i olika system (ekonomiska och administrativa) medan 
andra måste ske genom särskilda kontroller som då fastställs av nämnden.  

I bedömningen av riskerna skall nämnden särskilt ta hänsyn till tidigare erfarenheter (t ex 
påpekanden i tillsynsrapporter) och förändringar i organisation eller omvärld som kan innebära att 
riskerna ökar eller att nya har tillkommit. 

Kommunstyrelsen bör ansvara för att ta fram förslag till intern kontroll avseende de 
kommungemensamma rutinerna, men det fråntar inte nämnden ansvaret för den interna 
kontrollen. 

4. Iakttagelser och synpunkter 
Under 2003 behandlas den ekonomiska utvecklingen vid varje sammanträde men det leder oftast 
inte till något beslut som innebär att kostnaderna minskar så att budgeten kan hållas under 2003. 
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Under första halvåret är det endast beslutet om neddragning av platser på Skogsbacken som ger 
ekonomiska konsekvenser. Det är först i slutet av augusti nämnden fattar beslut om ett antal 
åtgärder som skall minska underskottet och då återstår endast fyra månader av verksamhetsåret. 

Under 2004 sker en förändring av hur de ekonomiska ärendena behandlas i nämnden. Fler och 
fler direktiv lämnas till förvaltningen i syfte att minska kostnaderna. De åtgärder som nämnden 
fattade beslut om under 2003 bör visa effekt under 2004 och budgetunderskottet bör minska men 
det har istället ökat. 

Kommunfullmäktiges beslut att äldreomsorg skall bedrivas i fyra orter är enligt nämndens egna 
uträkningar begränsande för möjligheten att sänka kostnaderna. Enligt vår uppfattning bör 
kommunen överväga att ompröva detta beslut. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya uppdragsbeskrivningar som skall underlätta 
prioriteringen av olika arbetsuppgifter. Nämnden har dock valt att vid sammanträdet den 24 maj 
återförvisa ärendet för att låta uppdragsbeskrivningarna tas fram ute i verksamheten.  

Styrningen av verksamheten måste vara en process som går både uppifrån och ner avseende de 
mål och ekonomiska ramar som gäller för verksamheten samt nerifrån och upp avseende de 
åtaganden verksamheten kan åstadkomma med ledning av uppdraget. Vi menar att nämnden 
måste vara tydlig avseende vad man förväntar sig att verksamheten skall åstadkomma och i Hylte 
kommun innebär det i dagsläget att man måste tala om vad som inte behöver göras längre. 
Därefter ska de verksamhetsansvariga tala om vad de åtar sig att ansvara för med de ekonomiska 
ramar som finns.  

Socialnämnden har inte beslutat om några särskilda åtgärder med anledning av de tillsynsärenden 
som behandlats i nämnden med undantag för beslut om ett yttrande till länsstyrelsen. 
Socialnämnden har inte antagit någon intern kontrollplan eller fattat något annat beslut som 
innebär att man säkerställer att lagar och förordningar följs avseende de påpekanden som varit i 
tillsynsrapporterna. Vi menar att nämnden tidigt borde ha tillförsäkrat sig att de åtgärder som 
vidtagits inom IFO, för att komma till rätta med de allvarliga brister som påpekats, har givit 
erforderligt resultat. Enligt vår uppfattning är nämndens interna kontroll inte tillräcklig. 

Socialnämnden har också fått ett beslut, behandlades i nämnden den 27 april, om ett 
tillsynsärende rörande särskilt boende som innebär att det framkommit brister avseende 
handläggning och dokumentation. Socialnämnden bör därför i den interna kontrollen rörande 
handläggning och dokumentation även inkludera all verksamhet inom nämnden. 

 

Malmö dag som ovan 

 

Susanne Wallmark 
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