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1. Bakgrund  
Socialnämnden hade under 2003 ett stort ekonomiskt underskott i förhållande till den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten. Detta förhållande har även fortsatt under 2004. 

Revisorerna i Hylte kommun prioriterar därför 2004 en granskning av socialnämndens 
ekonomiska uppföljning och kostnadskontroll.  

2. Syfte  
Syftet med granskningen är att kontrollera om socialnämnden har effektiva system och rutiner för 
att följa upp verksamhet och ekonomi.  

I granskningen berörs följande frågeställningar: 

 Framgår kopplingen mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål tydligt i budget 
och uppföljning? 

 Får beslutsfattare på olika nivåer information om ekonomi och verksamhet som 
behövs för att styra och följa upp sin verksamhet? Är informationen tillräckligt 
aktuell och välstrukturerad för beslutsfattarnas behov? 

 Fungerar prognosarbetet tillfredsställande? Görs analys av avvikelser i tillräcklig 
grad? Beaktas orsakerna till avvikelserna i kommande budgetar? Tas inriktnings- 
eller prioriteringsbeslut i tillräcklig omfattning? 

3. Metod 
Granskningen genomförs dels genom insamling och studier av relevanta styrdokument, 
budgetuppföljningar, prognoser, nyckeltal etc., och dels genom intervjuer med, förvaltningschef, 
föreståndare, ekonomichef och förvaltningsekonom där de bl.a. får besvara ett antal frågor 
angående budget- och verksamhetsuppföljning.  
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4. Socialförvaltningens ekonomiska resultat 2000-2004 
I tabellen nedan visas socialförvaltningens ekonomiska utveckling mellan 2000-2004. Siffrorna 
för 2004 är hämtade från kommunens reviderade 7-månadersprognos. I tabellen finns medtaget 
ursprunglig budget (Basbudget), tilläggsanslag (Tilläggsbudget) samt resultatbalansering 
(Res.balans.). Totalbudget utgör summan av basbudget, tilläggsbudget och resultatbalanseringen.  

Beloppen i tabellen (tkr) exkluderar flyktingverksamheten som fram till och med 2003 års utgång 
sorterade under socialförvaltningen. Från och med 2004 är det kommunstyrelsen som ansvarar för 
den verksamheten.   

År Basbudget Tilläggsbudget Res.balans. Totalbudget Utfall Resultat
2000 107 903 4 192 112 095 114 371 -2 276
2001 113 798 3 026 116 824 121 019 -4 195
2002 118 838 5 574 500 124 912 131 115 -6 203
2003 127 892 6 907 1 400 136 199 152 444 -16 245
2004 129 251 4 866 134 117 154 008 -19 891  

I varje års basbudgetbelopp ingår beräknad lönekostnadshöjning på ca 2 procent. I 
tilläggsbudgetbeloppen ingår betydande tillägg för lönekostnader. Åren 2000 och 2001 är 
praktiskt taget hela beloppet i tilläggsbudgeten hänförligt till lönekostnader. För 2002 och 2003 
uppgår lönekostnadsbeloppen till 68 respektive 52 procent av tilläggsbudgeten och för 2004 är 
andelen 89 procent.  

Utöver löneökningskostnader i tilläggsbudgeten har institutionsvården fått tillägg; 2002 fick man 
1 350 tkr, 2003 blev det 3 300 tkr och 2004 fick institutionsvården och enskilt bistånd ytterligare 
3 300 tkr i tilläggsanslag. 

Åren 2002 och 2003 görs resultatbalanseringar med hjälp av överskott från flyktingverksamheten. 

I basbudgeten för 2004 finns en besparing om 5 000 tkr vilket utgör ett minskat behov av platser 
inom äldreomsorgen. 

Från ett ganska blygsamt överdrag i budgeten för 2000 på ca 2 procent har den negativa 
utvecklingen, trots redan vidtagna besparingsårgärder, accelererat till enligt prognosen ett 
överskridande med 15 procent eller nästan 20 miljoner kronor. 

Mellan 2002 och 2003 inträffade en dramatisk resultatförsämring; trots tilläggsanslag på nästan 7 
miljoner kronor och resulatbalansering på nästan 1,5 miljoner kronor blev underskottet på över 16 
miljoner kronor. Utan tilläggsbudget och resultatbalansering hade underskottet blivit hela 24,5 
miljoner kronor.  

Om vi speciellt synar det ekonomiska utfallet för 2003 får vi följande bild: 
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Verksamhet Belopp tkr
Enskilt bistånd -866
Institutionsvård -2 130
Familjehemsvård och kontaktpersoner -800
Öppna insatser -490
Administration IFO -1 900

Boende enligt LSS och SoL, gruppbostad -200
Boende enligt LSS och SoL, externt boende -1 100
Förebyggande verksamhet -1 000
Personlig assistans -980
Daglig verksamhet -80

Särskilt boende -3 500
Hemvård -850
Förebyggande verksamhet 200
Färdtjänst 126

Kök och dagcentraler -953
Resurspoolen -470
Administration -1 390
Summa underskott -16 383  

Det är tyvärr en ganska dyster bild som visar att alla verksamheter utom två går med minus. En 
del av överdragen, närmare bestämt 2,7 miljoner kronor, är att hänföra till byte av 
redovisningsprincip som bl.a. drabbade Särskilt boende med en avvikelse på 1,4 miljoner kronor. 

4.1 Bakgrund till socialförvaltningens ekonomiska utveckling 
Det är knappast någon överdrift att utifrån en sådan utveckling som beskrivits ovan tala om en 
ekonomi i fritt fall och den stora frågan är hur det har kunnat bli så här. Utan att göra anspråk på 
att följande analys och bakgrundsteckning är heltäckande finns det ändå en del saker som bidragit 
till den negativa utvecklingen och som kan vara värda att lyfta fram:  

Bristande kontinuitet på nyckeltjänster 

Sedan augusti 2000 (dåvarande socialchefen slutar efter många år) har socialchefstjänsten 
upprätthållits av fyra personer. Från augusti 2000 till januari 2001 delade utvecklingsledaren och 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) på chefstjänsten. Ny socialchef tillträdde i 
januari 2001 för att sluta redan i september samma år. Från och med september 2001 och fram till 
juni 2003 tillförordnades utvecklingsledaren ånyo som socialchef. 

I juli 2003 började nuvarande socialchef som tillförordnad fram till februari 2004 och därefter 
som förordnad fram till den 30 juni 2006. 

Parallellt med turbulensen kring socialchefstjänsten blev det byte på ekonomtjänsten under hösten 
2000. Redan i september 2001 är det dags för ett nytt byte då nuvarande befattningsinnehavare 
initialt tillträdde som vikarie men är sedan en tid tillbaka tillsatt som ordinarie. 

Projektet Attraktiva vårdjobb 
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Våren 2001 startade ett projekt som utmynnade i att vårdpersonalen fick arbeta den 
tjänstgöringsgrad man önskade. Tanken med den förmodat utökade tiden skulle ersätta frånvaro 
av olika slag. Dock gick inte facket med på att den utökade tiden lades i någon form av tidbank 
utan den utökade tiden skulle schemaläggas. Eftersom frånvaro inte alltid inföll när personalen 
arbetad på utökad tid hände det att personal gick dubbelt. 

Den andra delen av projektet Attraktiva vårdjobb var införandet av en resurspool. Hösten 2002 
infördes resurspoolen och tolv (12) årsarbetare nyanställdes för att ersätta korttidsfrånvaro. I 
januari 2003 utökades poolen med tre (3) sjuksköterskor. 

Resurspoolen har inneburit en merkostnad för förvaltningen eftersom en timma 
resurspoolspersonal kostar mer än en timvikarietimma. 

Användning av bemanningsföretag 

Under 2001 och 2002 hade socialförvaltningen svårt att rekrytera sjuksköterskor. Då tvingades 
förvaltningen anlita bemanningsföretag vilket medförde dubbla kostnaden. Även under 2003 och 
2004 har man tvingats anlita bemanningsföretag, dock inte i lika hög grad som tidigare. 

Omorganisation av köksverksamheten 

Under den aktuella granskningsperioden (2000-2004) har köksverksamheten varit föremål för 
åtminstone tre olika konsultutredningar angående eventuella omorganisationer. Någon 
omorganisation har ännu inte genomförts utan har i stället skapat irritation och oro bland 
personalen. I managementlitteraturen är det väl dokumenterat att organisationer som är föremål 
för omorganisation eller annan förändring arbetar ganska ineffektivt då mycket tid går åt till 
spekulationer o.s.v. Samtidigt med denna oro ålades verksamheten ett stort sparbeting under 2002 
på 1 mkr som inte kunde genomföras. 

Oro inom individ- och familjeomsorg (IFO) 

Även IFO-verksamheten har varit föremål organisatorisk turbulens och konsultutredningar. Strax 
innan en konsultutredning presenterades i mars 2003 slutade dåvarande IFO-chefen. Samma år 
slutar två av de fyra socialsekreterarna. Av de två socialsekreterarna som stannade kvar blev en 
tillförordnad IFO-chef under 2003 och förordnad från och med början på 2004.  

Under ett år försvann alltså tre fjärdedelar av socialsekreterarkadern och förvaltningen hade 
mycket svårt att rekrytera nya. Initialt fick de uppkomna vakanserna bemannas med dyr personal 
från ett bemanningsföretag. Under 2004 har den inhyrda personalen erbjudits fasta tjänster till en 
lönekostnad som ligger en bra bit över normallönen för socialsekreterartjänst i liten kommun (i ett 
fall är lönen i paritet med en avdelningschefslön). 

Turbulensen inom IFO kan ha påverkat den negativa utvecklingen av kostnaderna för 
försörjningsstöd. När de flesta kommuner visat på minskande kostnader för försörjningsstödet 
från 2000 och framåt visar Hylte upp det motsatta (Hylte har legat en bra bit under 
riksgenomsnittet och börjar nu närma sig det): 
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2000 2001 2002 2003
2 101 tkr 2 880 tkr 3 753 tkr 5 126 tkr  

Även antalet institutionsplaceringar har ökat drastiskt. 

Ökat behov av LSS 

På LSS-avdelningen har det tillsatts mellanchefer utan finansiering och även denna avdelning har 
haft ett avdelningschefsbyte (början på 2004). 

Behovet av LSS-insatser är i stadigt ökande, en utveckling som dock Hylte kommun delar med de 
flesta av Sveriges kommuner. LSS är en rättighetslagstiftning och berör grupper som blir mer och 
mer medveten om vilka rättigheter de har. 

Kraftig personalökning 

Den kanske enskilt största förklaringen till den negativa kostnadsutvecklingen är ökningen av 
antalet årsarbetare från 304 år 2002 till 326 år 2003; det var mellan dessa år som underskottet 
växte från 6,2 mkr till 16,2 mkr. 

5. Socialnämndens och förvaltningens åtgärder 
På vilket sätt har nämnden respektive förvaltningen uppmärksammat den negativa ekonomiska 
utvecklingen och vilka åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med den? 

I en tidigare gjord revisionsrapport anförs under rubriken 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. 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.” 

Det bör observeras att citatet ovan gäller en revisionsrapport som granskade den tidigare 
socialnämnden och att den nya nämnden hade sitt första sammanträde den 4 augusti i år. Den nya 
nämnden får anses vara nygammal eftersom samtliga sju ledamöter även satt i den tidigare 
nämnden. I samband med bildandet av ny nämnd blev det ändring på ordförandeposten. 

Det är alldeles riktigt som det påpekas i rapporten att det under 2004 sker en förändring av hur de 
ekonomiska ärendena behandlas i nämnden. Det är framförallt på socialnämndens 
marssammanträde som nämnden ”sätter ner fötterna”. Bakgrunden är den fördjupade analys av 
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bokslutet 2003 som socialchefen gjort och där han bl.a. konstaterar: ”...att socialnämndens 
nettokostnader har ökat med 21,8 Mkr på så kort tid som ett drygt kalenderår.” Utifrån den gjorda 
analysen fanns bifogat en mycket omfattande handlingsplan med 38 förslag till åtgärder i 
besparingssyfte. I protokollet framgår det att socialnämnden enades om 30 av de föreslagna 38 
punkterna i handlingsplanen:  

1. Anpassa biståndsbesluten till lägsta nivå godtagbara nivå enligt rättspraxis  
2. Anpassa IFO-besluten till lägsta nivå godtagbara nivå enligt rättspraxis  
3. Samlokalisera IFO med skolan och primärvården i en Familjecentral  
4. Satsa på frivilliggrupper och anhörigvårdare inom äldreomsorgen  
5. Resurspoolen upphör snarast (omförhandling) dock senast 2004-12-31(avtalstiden)  
6. Försöken med 3+3 upphör  
7. Timbanksavtalet sägs upp för omförhandling eller avvecklas helt  
8. Beslutet om rätt till förhöjd sysselsättningsgrad upphör att gälla  
9. Tillsvidareanställd personal som blir övertalig erbjuds omfördelning till vakanser/luckor i 

organisationen  
10. Listor över pensionsavgångar upprättas i syfte att planera naturliga avgångar  
11. Inriktningsmålen 0,6/0,7 (säbo) gäller och prövas i samband med Previas AMKB  
12. Frihet ska finnas att enhetsvis tillämpa olika schematyper i samråd med personalen  
13. Endast vikariatsanställningar tillåts d.v.s. korttidsanställning per timme förbjuds  
14. Anlitande av bemanningsföretag ska godkännas i förväg av förhandlingsdelegationen  
15. Anlita konsult för att optimera restider inom hemtjänsten iTorup(försöksområde)  
16. Ta hem externa placeringar för vård/omsorg i egen regi (nya gruppbostäder)  
17. Optimera Hyltes utfall i statens utjämningssystem för LSS  
18. Minska ”guldkanten” i LSS-vårdtagarens vardag (t.ex. slopa sommarläger)  
19. Renodla verksamhet 59000 (administration)  
20. Ifrågasätt/omförhandla tekniska förvaltningens hyror och vaktmästartjänster  
21. Ifrågasätt/omförhandla landstingets tjänster  
22. Omförhandla ersättningar från Migrationsverket  
23. Ställ krav på nya ersättningar från Migrationsverket  
24. Organisera alkoholtillstånd/tillsyn i egen regi 
25. Höj avgifterna för alkoholtillstånd 
26. Höj avgifterna för alkoholtillsyn  
27. Höj hyrorna inom särskilt boende  
28. Höj kostavgiften inom särskilt boende och hemvård  
29. Utred om arbetsbrist uppstår vid genomförande av föreslagna strukturförändringar  
30. Utnyttja kostorganisationens rationaliseringsförslag inom hemvården 
 

I augusti begärde kommunledningskontoret en specificering över vilka åtgärder som nämnden 
vidtagit och tänker vidtaga för att inrymma 2005 års verksamhet i den föreslagna ekonomiska 
ramen på 137,3 Mkr. I specificeringen utgår förvaltningen från prognos 2 för 2004 som visar på 
155,5 Mkr. I förvaltningschefens uträkning används 154 Mkr och skillnaden blir då gentemot 
beslutad ram 16,7 Mkr. 
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Det är alltså skillnaden på 16,7 Mkr som ska specificeras och det blev enligt nämndens förslag 
som följer: 

 
 Åtgärd      Mkr  Tidpunkt   Antal åa
Nedläggning av Unnegården   7,9  1 januari   -10,0 
Nedläggning av 3+3-systemet   0,9  Sep 2004   -  3,0 
Förändring av resurspool    2,8  1 januari   -  7,0 
Begränsningar Träffen     0,3  1 februari   -  1,0 
Neddragning inom nämnden   0,1  Augusti 2004  -  0,0 
Neddragning fritidsverksamhet LSS  0,2  1 januari   -  0,0 
Förändrad kostorg. Sjölunda   0,9    1 januari   -  2,0 
Neddragning ledsagn./terapi   0,7  1 januari   -  2,0 
Förändrad kostorg. Höstro   0,3  1 juli (0,6 för år 2005) -  2,0 
Minskning av konsulter inom IFO  0,5  1 mars (0,4 på 10 mån) + 2,0 
Utebliven konsultinsats soc-sekr  0,5  Augusti 2004-12-08 -  0,0 
Färre institutionsplaceringar IFO  1,9  1 januari   -  0,0 

 
Förslaget som antogs av nämnden på augustisammanträdet innebär en sammanlagd minskning av 
kostnaderna med 17 Mkr motsvarande en minskning av 25 årsarbetare. Även om många 
tidpunkter i förslaget är satta till 1 januari, 2005 så har många av åtgärderna redan verkställts. Det 
gäller nedläggningen av Unnegården och neddragningen av fritidsverksamheten LSS. De åtgärder 
som åsatts datumet augusti 2004 har också genomförts.  

 

6. Mål, prognoser och ekonomisk uppföljning 
I april i år beslutades om en ny målbeskrivning för socialnämnden i form av en vision och 
övergripande målsättning avseende nämndens verksamhet. I ärendebeskrivningen anges att 
avsikten med målbeskrivningen är att den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet inom 
socialförvaltningen gällande tjänstegarantier och andra mätbara mål inom respektive verksamhet. 

Prognoser för socialnämndens ekonomiska utfall görs efter 4 respektive 7 månader (prognos I och 
prognos II). Utöver prognos I och prognos II får socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 
månadsvis uppföljning av ekonomin. Ekonomisk uppföljning är en stående punkt på agendan.  

Det uppföljningsmaterial som nämnden erhåller varje månad innehåller inte bara information om 
ekonomin per konto och verksamhet utan inkluderar även statistik rörande antal hemtjänsttimmar, 
antal korttidsplatser, tomma platser, antal hushåll som erhållit bistånd samt specifika prognoser 
gällande kostnaden för institutionsplaceringar enligt LSS och från IFO. 
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7. Iakttagelser och synpunkter 
Med ett befarat underskott på nästan 20 miljoner kronor för 2004 (lika med hela kommunens 
prognostiserade underskott) står den nya nämnden inför en tuff utmaning att vända på den 
negativa ekonomiska utvecklingen. Huvudfrågan i denna granskning har varit om socialnämnden 
har effektiva system och rutiner för att följa upp verksamhet och ekonomi. 

Om vi knyter an till frågeställningarna ovan under rubriken Syfte kan vi konstatera att det saknas 
koppling mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål. Därmed blir uppföljningen till 
socialnämnden primärt bara en kostnadsredovisning som jämförs med budget. Likaså redovisas 
statistik för äldreomsorgen, socialbidrag och institutionsplaceringar utan någon som helst 
koppling till några verksamhetsmål. 

Nämndens nyligen antagna mål är på en sådan övergripande nivå att de inte är användbara i 
uppföljningsarbetet. Nerbrytningen av nämndens övergripande mål ute i verksamheterna till mera 
konkreta och mätbara mål har ännu inte gjorts, t.ex. gäller för Sjölunda mål som är antagna 1997. 
Verksamheterna har dock fått direktiv om att bryta ner och konkretisera målen och att det skall 
vara klart under våren 2005. 

Av det följer att när det gäller information om ekonomin så får den anses tillräcklig för att 
beslutsfattare på olika nivåer ska kunna styra och följa upp sin verksamhet. Likaså får den 
ekonomiska informationen anses vara aktuell och välstrukturerad. Sämre är det med 
informationen om verksamheten då det saknas, som nämnts tidigare, koppling till 
verksamhetsmål. 

Prognosarbetet får i stora drag anses fungera tillfredsställande vilket även vidimeras av 
ekonomiansvariga. Därmed inte sagt att den upplevs som fulländad, förvaltningsekonomen t.ex. 
önskar lägga mer tid på att ta fram ännu bättre prognoser.  

Även socialnämnden har haft synpunkter på prognoskonsten. Det skedde på andra 
augustisammanträdet 2004 då nämnden i samband med genomgången av budgetutfallsprognos II, 
som pekade på ett underskott med 21,4 Mkr, föreslog att presidiet skulle få uppdraget att gå 
igenom och lämna en rimlig budgetutfallsprognos II. Socialnämndens beslut blev att man 
delegerar till nämndens presidium att besluta om budgetutfallsprognos II, 2004 baserat på 
framlagt arbetsmaterial och en bedömning av effekterna av beslutade åtgärder som är under 
genomförande. 

Den 2 september beslutade socialnämndens presidium att ”Efter ytterligare genomgång och 
bedömningar av det ekonomiska utfallet t o m juli, effekter av fattade fullmäktigebeslut och 
tillkommande åtgärder beslöt presidiet avge budgetutfallsprognos II, 2004 enligt bilaga”. 
Presidiets omarbetade prognos hamnade på 19,9 Mkr vilket var en nedjustering med 1,5 Mkr. 

Det får anses något anmärkningsvärt att en nämnd så öppet ifrågasätter förvaltningsekonomens 
uppgifter och själva sätter sig ner och räknar. Detta kan tolkas antingen som ett öppet misstroende 
mot prognoskonsten i allmänhet eller mot förvaltningsekonomens kompetens eller rentav som en 
politiskt beställd prognos. Oavsett vilket så är det viktigt att nämnden inte tappar förtroendet för 
det uppföljningsmaterial de delges och att eventuella framtida ändringar i prognoser bör ske i 
samråd med ekonomiansvarig. 
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När det gäller frågan om analys av avvikelser görs i tillräcklig grad kan vi konstatera att det finns 
utrymme för förbättringar vilket också framgår av intervjuerna. Det gäller även hur orsakerna till 
resultatavvikelserna hanteras i kommande budgetar. De intervjuade menar att nämnden alltid bara 
utgått från tidigare års budgetar utan större hänsyn till någon adekvat avvikelseanalys. Ej heller 
har det uppfattats som att nämnden i tillräcklig omfattning tagit inriktnings- och 
prioriteringsbeslut; mycket besparing i teori men ej i praktik, som någon uttryckte det.  

Inom vissa delar av nämndens verksamhet finns en utbredd misstro mot budgeten. Det har under 
många år utvecklats en uppgivenhet kring ekonomin eftersom varken nämnd eller enskilda 
verksamheter har förmått hålla sina budgetar. Ständigt beviljade tilläggsbudgetar har heller inte 
bidragit till att stärka förtroendet för den ursprungliga budgeten och uppkomna underskott tolkas 
med automatik som en från början felaktigt lagd budget. 

Mer eller mindre medveten obstruktion mot fattade politiska beslut förekommer också. 
Exempelvis blir fullmäktiges beslut om en personaltäthet på 0,7 årsarbetare/plats för 
demensboende och 0,6 årsarbetare/plats för ej dementa i verkligheten 0,75 respektive 0,64 därför 
att föreståndaren anser att verksamheten kräver det. Ett sådant förhållningssätt eroderar den lagda 
budgeten och underskotten kommer som ett kvitto på posten. Det är till och med så allvarligt att 
det vid årets början anses självklart att det vid årets slut blir underskott igen! 

Den nya nämnden har nu en grannlaga uppgift framför sig att få ekonomin i balans. Vi har ovan 
konstaterat att nämnden absolut inte saknar förutsättningar för att styra och följa upp sin 
verksamhet, även om förbättringar kan göras, utan det avgörande för utvecklingen framöver är de 
beslut som nämnden fattar. Därför är det positivt att konstatera att det finns tecken på att den nya 
nämnden insett allvaret i den uppkomna ekonomiska utvecklingen och därför fattat beslut om 
kraftfulla besparingar inför 2005; och vi har även sett att en hel del också redan är genomfört. 

Mot bakgrund av vad som kommit fram om förhållningssättet till budgeten är det viktigt att 
nämnden omgående ser till så att förtroendet för budgeten som styrinstrument återupprättas. Det 
är på mellanchefsnivån som nyckeln finns till om nämnden/förvaltningen kommer att bli 
framgångsrik i att hålla budgeten för år 2005. 

En annan viktig framgångsfaktor är om nämnden/förvaltningen inom befintlig ram kan frigöra 
resurser för personaladministrativt stöd till förvaltningschef och mellanchefer. Att en så 
personalintensiv verksamhet som socialnämndens helt saknar sådant stöd kan inte anses vara 
acceptabelt, framförallt inte mot bakgrunden av att just personalkostnaderna dominerar 
verksamheten. 

Sammanfattningsvis anser vi, utifrån gjord granskning, att socialnämndens styrning och ledning 
av verksamheten kan förbättras när det gäller: 

• Insikten att budgeten är nämndens främsta styrinstrument 

• Att i budgeten koppla samman verksamhetsmål och ekonomiska mål 

• Kvaliteten på verksamheternas operativa målsättningar (mätbarhet etc.) 

• Förekomsten av genomgripande verksamhets- och budgetavvikelseanalyser 
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• Förmågan att utifrån gjorda analyser ompröva sin budget 

• Förmågan att utifrån gjorda analyser ompröva sin verksamhet 

• Förmågan att fatta inriktnings- och prioriteringsbeslut 

• Tillgången till personaladministrativt stöd för förvaltningen 

 

 

 

 

 

 

Malmö som ovan 

 

Alf Wahlgren  Susanne Wallmark 
Certifierad kommunal yrkesrevisor                      Avdelningschef 
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